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Investimos em , investimos em !saúde você

O presidente da FederaçãO e sete ex-presidentes apOiaram a reeleiçãO
Vice-presidente da AAFIT André Dupin e o presidente Jadson Januário, Antônio Alves do N. Neto, presi-
dente da FEBRAFITE Roberto Kupski, Lirando de A. Jacundá, Acácio de Almeida, João Flávio I. Rezende,  

José Buitoni, Flávio S. P. Lima e Antônio Luiz Barbosa no dia da votação.

JadsOn JanUÁriO É reeleitO
para nOVO mandatO na aaFit

Está inaugurado 
o centro de 

atividades do 
Auditor.

Estamos esperando 
por você!!!

Dança
Hidroginástica

Pilates
Musculação
Podologia

e muito mais...



O presidente da AAFIT, Jadson Janu-
ário de Almeida recebeu no dia 10 de 
dezembro a vista do colega do Mara-
nhão Manoel de Jesus Pinheiro dos San-
tos (Manoelzinho), membro do Conselho 
Deliberativo da AAFTEMA - MA. 

Manoelzinho reside no Maranhão e, 
aproveitando sua passagem por Brasília, 
veio até o nosso Complexo Administrati-
vo e Social cumprimentar o presidente e 
conhecer as instalações da associação.

José Hable e rudson d. 
Bueno lançam livro.

AAFIT e Sindifisco prestigiam lançamento 

Visita espeCial

instrumento de planejamento tributário, ci-
são das pessoas jurídicas sem fins lucrativos, 
em face da Lei 12.101/2009, e o Terceiro 
Setor como dimensão de acesso ao direito 
fundamental à moradia digna. A segunda, 
reúne estudos no campo da tributação, com 
destaque para os procedimentos pertinentes 
ao reconhecimento da imunidade e a seleti-
vidade para o exame de aspectos do ICMS, 
do ISS Importação e das tarifas pelo for-
necimento de água, bem como a incidência 
tributária nas cooperativas vinícolas.

Os presidentes da AAFIT e do Sindifisco/DF, 
Jadson Januário e Rubens Roriz, respectivamen-
te, participaram no último dia 04 de dezembro 
do lançamento do livro obra Terceiro Setor e 
Tributação, no restaurante Carpe Diem em Bra-
sília/ DF. A obra reúne diversos artigos, sendo 
que dois deles foram escritos pelos associados 
da AAFIT José Hable e Rudson Domingos Bueno.

Sobre a obra
O livro é dividido em duas partes. A primei-

ra, envolve reflexão a respeito do marco re-
gulatório do Terceiro Setor, terceirização como 

Manoel de Jesus Pinheiro dos Santos (Manoelzinho)
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Publicação da Associação 
dos Auditores Tributários 

do Distrito Federal
AAFIT - SHIN CA 11 Lote 10

Centro de Atividades do Lago Norte
Brasilia/DF CEP: 71.503.504
Telefones: (61) 3468-5871

FAX: (61) 3468-5698

F I L I A D A

Atendendo a manifestação de inúmeros colegas que constantemente tem nos incen-
tivado a mais uma vez encabeçar uma chapa para concorrer ao mandato de Presidente 
da AAFIT, não tivemos dificuldades para montá-la e apresentar aos colegas. Para nossa 
surpresa não houve chapa concorrente. De certa forma, isto nos remete a conclusão de 
que o trabalho que temos desenvolvido está em sintonia com o interesse dos associados. 
Para os próximos anos pretendemos dar continuidade a este trabalho que tem como foco 
o engrandecimento de nossa Associação conjugado com a incessante luta em defesa da 
categoria e do bem estar de todos.  Busco inspiração e força não apenas na própria 
história de 49 anos da AAFIT, que todos nós ajudamos a construir, mas, sobretudo, nos 
companheiros que por aqui passaram e que durante estes anos protagonizaram de 
forma direta e autêntica, o hercúleo compromisso de diuturnamente levar a frente às 
demandas da categoria com tanta solicitude e louvor.

Neste momento em que caminhamos para o nosso 2º mandato, gostaríamos de 
fazer alguns agradecimentos: primeiro aos companheiros da chapa  “Marcando o 
Cinquentenário” que valorizam significativamente a sua composição; àqueles que esti-
veram conosco por toda esta gestão e que foram também responsáveis pelo sucesso do 
nosso 1º mandato; na mesma ordem não posso deixar de agradecer aos associados 
pela confiança em nós depositada, tanto no 1º mandato, quando nos consagraram nas 
urnas, como agora, com a aclamação em Assembleia quando fomos chapa única. Esta 
demonstração de carinho e confiança é o que nos impulsiona para a busca do desem-
penho de um trabalho cada vez melhor. Os agradecimentos, contudo, não estariam 
completos se não destacássemos o reconhecimento do excelente trabalho desenvolvi-
do pela Comissão Eleitoral, que foi de suma importância para o sucesso do processo 
eleitoral. Por fim, mas não menos importante, gostaríamos de agradecer a todos que 
estiveram presentes na assembléia de aclamação e dizer que, sou consciente de que, 
se tivéssemos chapa concorrente certamente teríamos presença maciça nas urnas, como 
ocorreu da vez passada. 

Que o verdadeiro espírito do Natal esteja presente em todos os lares e que Deus 
os abençoe com muita paz, harmonia e saúde. Toda a família AAFITIANA boas festas!!!

Palavra do presidente

Jadson Januário de Almeida
PRESIDENTE AAFIT

O mútuo reconhecimento
DIRETORIA EXECUTIVA

Presidente:
 Jadson Januário de Almeida

Telefone: (61) 9357-1080
E-mail: jadson5janu@gmail.com

Vice-Presidente: 
André Aguiar Dupin 

Diretor Administrativo: 
Sebastião Quintiliano 
Diretor Financeiro: 

José Emetério Nunes Neves
Diretor Social e de Esportes: 

Antonio Alves do Nascimento Neto
Diretora de Turismo: 

Maria das Graças Viana Bragança 
Diretor Jurídico: 

João Flavio Iemini Rezende
Diretor de Assistência e Serviços: 

Rossini Dias de Souza 
Diretor de Aposentados: 

Deny Cassimiro 
Diretor de Relações Púbicas e 

Comunicação Social: 
Lirando de Azevedo Jacundá

 
CONSELHO FISCAL 

Efetivo:  
Waldemar Machado Neto 

Conçeição Álvares Teixeira de Castro 
José Juvenal da Silva

Suplentes:  
Rosana Rocca do Amaral 

Antônio Carlos Borges Machado 
Osvaldo Francisco Pires

 
CONSELHO DELIBERATIVO

Efetivos:  
Ananias Lopes Zedes 

Rudson Domingos Bueno 
Fernando Antonio de Rezende Junior  

Rubens Roriz da Silva
Suplentes:  

Francisco Fabiano Portela 
Eder Nogueira da Mota

INFORMATIVO AAFIT

Jornalista Responsável:
Nara Barbosa DRT 2394

Diagramação: 
Raul Macedo de Carvalho
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Papo de ex-presidente

Associados confraternizam em Prado (BA)

Pelo segundo ano consecutivo, 
a AAFIT promoveu uma excursão 
para a Colônia de Férias – Prado/
BA, uma vez que a mesma já está 
inserida no calendário anual de 
eventos da Associação, conforme in-
forme de nosso Presidente.

Na pessoa do Presidente Jad-
son, quero parabenizar toda a Di-
retoria pela excelente condição de 
uso que se encontra a Colônia, como 
todos podemos constatar.

Foi em clima de muita confrater-
nização e descontração que os 33 
integrantes da excursão participa-
ram dos dois eventos programados: 
um almoço (churrasco com música ao 
vivo), em nossas dependências e um 
jantar realizado em um restaurante.

Também não poderíamos dei-
xar de registrar os encontros que 
se davam toda tarde na área de 
lazer onde os assuntos eram coloca-
dos em dia, as passagens pitores-
cas de que nos deparamos na vida 

profissional eram recordadas, além 
de jogarmos aquele baralho (bura-
co/truco) tudo regado, é claro, de 
muita..., que contribuiu, no meu en-
tendimento, para o fortalecimento 
da amizade entre os colegas e seus 
familiares.

É em consequência disso que re-
comendo aos demais colegas, como 
ótima opção de viagem, pois os co-
legas que lá estiveram demonstra-
ram satisfação e pretendem voltar.

Finalmente, uma reclamação! O 
tempo de três dias foi muito curto 
de permanência em Prado.

Abraços,

Acácio de Almeida
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Presidente da AAFIT é reeleito
No dia 28 de novembro ocor-

reu a assembleia de aclamação 
da nova diretoria da AAFIT. Con-
forme consta no capítulo VI artigo 
55 § 3 do Estatuto da associa-
ção, quando apenas uma chapa é 
apresentada, realiza-se uma as-
sembléia para proclamá-la eleita.

Durante a solenidade o pre-
sidente reeleito para comandar a 
associação, por mais dois anos, Ja-
dson Januário de Almeida, agrade-
ceu aos colegas o incentivo pela sua 
recondução: “Nesses dois anos que 
estamos à frente da AAFIT fizemos 
tudo que estava ao nosso alcance 
para fortalecer o Fisco Distrital. A 
recandidatura foi posta em função 
do bom trabalho desenvolvido e 
oportunizará a finalização de pro-
jetos em desenvolvimento que, cer-
tamente, torna a instituição cada 
vez eficiente e muito mais forte”.

Na atual gestão, a Diretoria 
Executiva se destacou pelo desen-
volvimento de diversas ações com 
vistas ao fortalecimento da Asso-
ciação e ao cumprimento de sua 
missão, que é a de contribuir com 
excelência e sustentabilidade para 
melhorar a qualidade de vida de 
seus associados e dependentes.

Entre os importantes trabalhos 
conduzidos pela atual gestão, cabe 
ressaltar o forte investimento na re-
cuperação do patrimônio, revitali-
zando principalmente a Colônia de 
Férias de Prado (BA) que necessi-
tava de cuidados; a modernização 
dos consultórios dentários e amplia-
ção dos procedimentos disponibiliza-
dos aos associados e dependentes; 
aquisição de novos computadores e 
implantação de software; a busca 
incessante de melhorar o plano de 
saúde e a aplicação de recursos na 
montagem, modernização e amplia-

ção das atividades físicas ministra-
das em nosso Complexo Administra-
tivo e Social que se deu através da 
inauguração da AAfitness, que trará 
grandes benefícios para os usuários.

Por fim, Jadson destacou que 
a vitória conquistada no processo 
eleitoral não é só dele, e sim de 
toda equipe “O objetivo da nossa 
chapa é continuar o trabalho com 
muita presteza lutando sempre pelo 
direito da nossa classe; seguindo os 
princípios da legalidade, moralida-
de e ética. Esse resultado veio co-
roar o êxito da gestão anterior e 
assim pretendemos honrar e seguir 
administrando esta instituição pelo 
caminho da inteligência com a par-
ticipação de todos”, assegurou.

Participaram da aclamação, 
que anunciou os dirigentes para 
o biênio 2013/2015, diversos as-
sociados, os componentes da cha-
pa “Marcando o Cinquentenário” 
e representantes do Fisco, dentre 
eles o presidente da Febrafite, 
Roberto Kupski; o presidente do 
Sindifisco/DF, Rubens Roriz; o pre-
sidente da Credsef, Manoel Rai-
mundo Nunes e o presidente do 
Sinafite/DF, Jomar Mendes.

COMPOSIÇÃO DA CHAPA MAR-
CANDO O CINQUENTENÁRIO

DIRETORIA EXECUTIVA
Presidente:

 Jadson Januário de Almeida
Vice-Presidente: 

André Luiz Aguiar Dupin 
Diretor Administrativo: 

Raimundo Nonato de Sousa 
Diretor Financeiro: 

José Emetério Nunes Neve
Diretor Social e de Esportes: 

Antonio Alves do Nascimento Neto
Diretora de Turismo: 

Maria das Graças Viana Bragança 
Diretor Jurídico: 

Lirando de Azevedo Jacundá
Diretor de Assistência e Serviços: 

Sebastião Quintiliano
Diretor de Aposentados: 

Deny Cassimiro 
Diretor de Relações Púbicas e 

Comunicação Social: 
Ananias Lopes Zedes

CONSELHO DELIBERATIVO
Efetivos:  

Osvaldo Francisco Pires
Rossini Dias de Souza

Fernando Antonio de Rezende Junior  
Valter Agapito Teixeira

Suplentes:  
Jason Henrique Cares

José Ailton de Melo Coelho
CONSELHO FISCAL 

Efetivo:  
Waldemar Machado Neto 

Conçeição Álvares Teixeira de Castro 
José Juvenal da Silva

Suplentes:  
Rosana Rocca do Amaral

Nely Brum dos Santos
Orlando Ribeiro de Souza

A posse da nova Diretoria executiva e conselhos será no dia 8 de 
janeiro de 2013, na sede de nossa associação. Compareçam!!!
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Rubens Roriz, Ananias Zedes Lopes, José Emetério Nunes Neves, Jadson Januário de Almeida, Conceição Álvares 
Teixeira de Castro, Adonias dos Reis Santiago, Deny Cassimiro, Valter Agapito Teixeira, João Flávio Iemini de Rezende

Secretário de fazenda do DF 
recebe representantes da AAFIT

No dia 17 de outubro o pre-
sidente, diretores e conselheiros da 
Associação dos Auditores Tributá-
rio do DF (AAFIT) reuniram-se com 
o secretário de Fazenda do DF e 
associado da entidade, Adonias 
dos Reis Santiago, para desejar-
lhe boas-vindas e tratar de assun-
tos inerentes ao fisco distrital. 

Num clima amistoso, o Secre-
tário de Fazenda, que estava há 
pouco mais de um mês a frente da 
pasta, ressaltou sua alegria: “É emo-
cionante voltar para a Secretaria a 
qual me dediquei tantos anos como 
auditor. Sinto-me honrado em poder 
reencontrar os amigos que fiz aqui. 
Como associado da AAFIT lembro-
me de seus primórdios, quando in-
gressei nela, esta intitulava-se Cen-
tro Social e Cultural da Fiscalização 
de Rendas de Brasília participei da 
Assembleia na qual foi consagrado 
o atual nome da entidade. A AAFIT 

é a instituição base do fisco distrital”, 
conclui Santiago.

Na oportunidade, o presidente 
da AAFIT Jadson Januário de Almei-
da, iniciou a pauta informando que, 
por parte da associação, a expecta-
tiva em relação à nomeação do au-
ditor aposentado para comandar a 
Pasta da Fazenda é muito boa e que 
todos os colegas sentem-se honrados 
por ter no comando da Secretaria 
de Fazenda um colega auditor. 

Alguns outros assuntos foram 
debatidos na reunião, como a ação 
judicial que tramita no Supremo 
Tribunal Federal, contra a Lei Dis-
trital 4.717/2011 que trata do 
aproveitamento de cargos no âm-
bito da carreira de auditoria tri-

butária; o Concurso para a Classe; 
as escolhas dos novos conselheiros 
para o Tribunal Administrativo de 
Recursos Fiscais do DF (TARF), in-
corporação dos 84%, o horário de 
trabalho dos auditores e, por fim, a 
problemática dos precatórios. 

Quanto ao Concurso Público, o 
secretário, posicionou-se favorável a 
valorização da carreira, com a rea-
lização do mesmo para assim suprir 
o déficit no quadro de auditores-
fiscais da receita. O conselheiro da 
AAFIT e presidente do SINDIFISCO/
DF, Rubens Roriz, aproveitou o ense-
jo para ressaltar que a verba desti-
nada à realização do certame está 
prevista para o orçamento de 2013. 

Por fim, Adonias dos Reis San-
tiago informou: “Meu foco é traba-
lhar inteligência fiscal adaptada à 
tecnologia.Quero contribuir para a 
sustentabilidade financeira do DF, 
o desenvolvimento do setor produ-
tivo local e com resultados efetivos 
para aumentar a competitividade 
do Distrito Federal  e assim pro-
mover uma boa qualidade de vida 
para a população”, completou.  

Participaram da reunião com 
o Secretário de Fazenda, Adonias 
dos Reis Santiago: Ananias Lopes 
Zedes, Conceição Álvares Teixeira 
de Castro, Deny Cassimiro, Jadson 
Januário de Almeida, João Flavio 
Iemini Rezende, José Emetério Nu-
nes Neves, Rubens Roriz da Silva e 
Valter Agapito.

NOVO SECRETÁRIO DE FAzENDA DO DF
Foi publicada no Diário Oficial do Distrito 

Federal (DODF), de quinta-feira (13/09), a 
nomeação do novo secretário de Fazenda, 
Adonias dos Reis Santiago. Ele deixa a Superin-
tendência do Serviço Social da Indústria no DF 
(Sesi-DF) para assumir a pasta.

Nascido no Espírito Santo, Santiago está em 
Brasília desde 1957, onde se aposentou como 
auditor do DF. Técnico, integrou a Receita local 
e o Conselho de Contribuintes do Ministério da 
Fazenda. Também foi secretário de Indústria 
e Comércio do Distrito Federal e secretário-
executivo do Fórum do Setor Produtivo do DF.
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Presidente e 
Superintendente da 

ASSEFAZ recebem 
representantes da AAFIT

O presidente da AAFIT, Jad-
son Januário de Almeida, acom-
panhado dos colegas, Antônio 
Mendes Patriota e Valter Agapito 
reuniram-se na manhã do dia 17 
de outubro na sede da ASSEFAZ, 
com o Presidente e a Superinten-
dente Executiva da Fundação, 
Hélio Bernades e Rosana Ribeiro 
Lima, respectivamente. 

Com o objetivo de oferecer 
o melhor atendimento aos seus 
beneficiários recentemente a AS-
SEFAZ reestruturou seus planos de 
saúde, com o objetivo de atender 
a todas as disposições legais, re-
gulamentares e normativas esti-
puladas pela ANS. 

O presidente da AAFIT, Ja-
dson Januário de Almeida, apro-

veitou o ensejo para solicitar aos 
representantes da ASSEFAZ que: 
“Nós estamos com 238 vidas, be-
neficiários remanescentes do Pla-
no de Saúde SLAM e gostaríamos 
que eles pudessem migrar para 
a ASSEFAZ sem cumprir o perío-
do de carência ou, se cumprisse, 
que fosse pelo menos carência 
reduzida; pois aquele plano pe-
diu cancelamento do contrato e 
seus usuários não poderão ficar 
descobertos”, concluiu. A Superin-
tende Executiva da fundação, Ro-
sana Ribeiro Lima, ressaltou que 
faria uma análise detalhada da 
proposta e que prontamente po-
sicionaria a AAFIT a respeito da 
solicitação. Para nossa surpresa 
nada foi concedido.

Festa 
de 

Final 
de 

ano da 
aaFit

Dia: 20 de 
dezembro

Horário: 21h
Local: ASSEJUS

Rosana Ribeiro Lima, Jadson Januário de Almeida, Antônio 
Mendes Patriota, Valter Agapito e Hélio Bernades.
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AAFIT sedia palestra sobre 
Ginástica Cerebral

Estimular o cérebro e prepará-
lo para o aprendizado é o que de-
fende a Ginástica Cerebral, técnica 
desenvolvida na Califórnia e divul-
gada no Brasil pelo engenheiro quí-
mico Carlos Maurício Prado. No dia 
26 de outubro, a AAFIT recebeu em 
seu Complexo Administrativo e So-
cial o introdutor da técnica no Brasil. 

Para o especialista, atualmente, 
o estresse é um dos grandes inimigos 
da vida moderna, a origem de todo 
e qualquer tipo de doença, faz com 
que os reflexos sejam mais lentos e 
as pessoas fiquem mais propensas a 
sofrer acidentes.

Apesar de existirem ao todo 
32 exercícios, sete são fundamen-
tais para que os dois hemisférios, 
lados do cérebro, trabalhem unidos: 
“O lado direito é o da emoção e o 
esquerdo, o da razão, quando uma 
pessoa diz que leu, mas não enten-
deu, é porque os hemisférios estão 
desencontrados e não estão traba-
lhando associados. A junção dos he-
misférios do cérebro fará com que o 
rendimento do dia seja maior. A pro-
posta é a qualidade de vida, pois 
elimina o estresse, ajuda no apren-
dizado da criança, na vida social do 
idoso, a ouvir e a enxergar melhor, 
como também no tratamento da de-
pressão, na criatividade e inteligên-
cia”, frisa o especialista. 

Os sete passos
Para garantir uma sensação de 

bem-estar durante todo o dia, ex-
perimente acordar sete minutos mais 
cedo e fazer alguns exercícios de 
aquecimento no cérebro.

1) Levante da cama e, em je-
jum, beba um copo de água.

2) Depois, faça respiração ab-
dominal. Com a mão sobre o abdo-
me, expire pela boca, para esvaziar 
todo ar do pulmão, e inspire profun-
damente pelo nariz.

3) Após esta etapa, por meio 
do Boné da Inteligência, faça um si-
nal positivo com as mãos, estique o 
dedo indicador, apóie atrás da ore-
lha, massageie a parte superior e 
puxe os dedos até o lóbulo inferior.

4) Em seguida, para ativar o 
Botão Cerebral, olhe alternadamen-
te para a esquerda e para a direita 
enquanto massageia as regiões do 
abdome e do peito. 

5) Já com os pés cruzados, re-
alize o Guancho de Cook. De bra-
ços abertos, gire a palma das mãos 
para traz, feche os braços novamen-

te entrelaçando os dedos, inverta as 
mãos para dentro até o peito e con-
clua o exercício colocando a ponta 
da língua no céu da boca.

6)  Posteriormente, ative os Pon-
tos Positivos com as pontas dos de-
dos das mãos e faça massagem no 
centro da testa.

7) Para finalizar o aquecimen-
to, realize o Movimento Cruzado, 
colocando a mão direita na perna 
esquerda e vice-versa, em gestos al-
ternados.

Associados prestigiam palestra sobre Ginástica Cerebral ministrada pelo 
engenheiro químico Carlos Maurício Prado.

A receita de aquecimento cere-
bral é fácil, rápida e qualquer 

pessoa pode fazer.

Maiores informações pelo site: 
www.ginasticacerebral.com
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Presidente da AAFIT prestigia entrega 
de Prêmio Nacional de Educação Fiscal

Em solenidade realizada no 
dia 20 de novembro, no Conse-
lho Federal da Ordem dos Advo-
gados do Brasil (OAB), a Fede-
ração Brasileira de Associações 
de Fiscais de Tributos Estaduais 
(Febrafite), em parceria com o 
Programa Nacional de Educação 
Fiscal (PNEF) e a Escola de Admi-
nistração Fazendária (Esaf), fez 
a entrega do Prêmio Nacional 
de Educação Fiscal. O presiden-
te da AAFIT, Jadson Januário de 
Almeida, acompanhou o evento. 

Com objetivo de premiar as 
melhores iniciativas de ativida-
de de educação fiscal quanto à 
importância social dos tributos e 
das receitas públicas em relação 
à qualidade dos gastos públicos 
com a participação de pessoas 
jurídicas como escolas estaduais, 
municipais, universidades, entre 
outras. Foram 218 inscritos, 10 

finalistas e 3 premiados. Os fi-
nalistas foram agraciados com 
um certificado e os 3 primeiros 
colocados receberam o troféu 
e o prêmio em dinheiro. O tro-
féu de primeiro lugar foi entre-
gue ao Programa Municipal de 
Educação Fiscal de Santa Maria 
(RS), representado pelas coor-
denadoras Rosaura de Fátima 
Oliveira, Helaine Rosa Simon e 
Rozânia Rosa.

Para o presidente da AAFIT, 
Jadson Januário de Almeida, “o 
Prêmio é uma iniciativa que me-
rece ser divulgada. As pessoas 
devem cada dia mais ter cons-
ciência do real valor dos tribu-
tos pagos, os impostos cobrados 
no Brasil são altos devemos ficar 
atentos a destinação desta ver-
ba e cobrar melhorias nas áreas 
primordiais como: saúde, educa-
ção...”, enfatizou.

Fisco Brasileiro reúne-se na sede da AAFIT para avaliar o Prêmio Nacional de Educação Fiscal

AAFIT recebe 
representantes 

do Fisco 
Brasileiro para 

avaliação do 
prêmio

No dia 21 de novembro, um 
dia após a solenidade de entrega 
do Prêmio Nacional de Educação 
Fiscal, a AAFIT recebeu em suas 
instalações representantes do Fis-
co Brasileiro que deram suas im-
pressões, criticas e diretrizes para 
a premiação do próximo ano. 

A iniciativa da Febrafite em 
parceria com a Escola de Admi-
nistração Fazendária (Esaf) e o 
Programa Nacional de Educação 
Fiscal (PNEF) foi extremamente 
elogiada pelos presentes.
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Em passado recente tive a opor-
tunidade de publicar no Informativo 
AAFIT (Ano III, nº 09, fevereiro 2011) 
artigo em que chamo a atenção das 
autoridades sobre os prejuízos para 
as finanças do Distrito Federal, de-
corrente da decisão política perpe-
trada por várias gestões do GDF de, 
há quase 20 (vinte) anos, não realizar 
concurso público para o cargo efeti-
vo de Auditor Tributário (atualmente 
Auditor-Fiscal da Receita do DF). 

Os números são frios e categóri-

cos e não deixam qualquer margem 
à emoção: o fato é que quando se re-
aliza concurso público e oportuniza o 
ingresso de novos “servidores novos”, 
na forma preconizada pela Consti-
tuição Federal (art. 37, II), ocorrem 
incremento e otimização da arreca-
dação tributária. Em não havendo 
recomposição sistemática de quadro 
desse importante recurso humano, a 
percepção de risco para os contri-
buintes que promovem sonegação e 
evasão tributárias deixa de existir e, 

por conseguinte, a arrecadação as-
sume novamente uma tendência de 
queda, de difícil reversão.

São apresentados, a seguir, os 
dados de arrecadação dos tributos 
indiretos do DF (ICMS, ISS e SIM-
PLES) no ano t-1, os índices repre-
sentativos das variações em volume 
do Produto Interno Bruto (PIB) brasi-
leiro e da inflação média, referentes 
ao período de 1996 a 2011 e os 
projetados para o período de 2012 
a 2015.

Falta de COnCUrsO pÚBliCO para 
aUditOr da reCeita prOVOCa QUeda de 
ARRECADAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL (*)

DF - IMPACTO NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS INDIRETOS DECORRENTE DO INGRESSO OU NÃO INGRESSO DE AUDITORES TRIBUTÁRIOS CONCURSADOS

Arrecadação Total 
Tributos Indiretos 
Realizada no ano 

anterior, em R$ bilhões 
correntes1

Índice representativo 
da Variação % Real do 
PIB brasileiro no ano2 

(efeito produção ou 
renda)

Índice representativo 
da inflação média no 

ano, medida pelo INPC 
(efeito preço, base: 

dez/94=1)3

Arrecadação Total 
Tributos Indiretos do ano 

anterior, com efeitos 
produção e preço, ou 

seja, com variações do 
PIB e da inflação (em R$ 

bilhões correntes)

Arrecadação Total 
Tributos Indiretos 

realizada no ano, em 
R$ bilhões correntes

Crescimento % da 
Arrecadação no ano, além 
das variações do PIB e da 
inflação, ano a ano: atual 

x anterior

Crescimento % 
acumulado da 

Arrecadação, além das 
variações do PIB e da 
inflação (em relação a 

1995)

(A) (B) (C) (D) = (A) x (B) x (C) (E) (F) = {[(E) / (D)]-1} x 100 (G) = (E) / (D)1996

1996 0,74 1,0215 1,1569 0,87 0,94 7,49% 7,49%

1997 0,94 1,0338 1,0602 1,03 1,08 4,82% 23,50%

1998 1,08 1,0004 1,0379 1,12 1,16 3,45% 32,65%

1999 1,16 1,0025 1,0483 1,22 1,34 9,92% 53,23%

2000 1,34 1,0431 1,0623 1,48 1,69 13,82% 93,25%

2001 1,69 1,0131 1,0747 1,84 1,92 4,35% 119,55%

2002 1,92 1,0266 1,1016 2,17 2,18 0,20% 148,78%

Arrecadação Total 
Tributos Indiretos 
Realizada no ano 

anterior, em R$ bilhões 
correntes1

Índice representativo 
da Variação % Real do 
PIB brasileiro no ano2 

(efeito produção ou 
renda)

Índice representativo 
da inflação média no 

ano, medida pelo INPC 
(efeito preço, base: 

dez/94=1)3

Arrecadação Total 
Tributos Indiretos do ano 

anterior, com efeitos 
produção e preço, ou 

seja, com variações do 
PIB e da inflação (em R$ 

bilhões correntes)

Arrecadação Total 
Tributos Indiretos 

realizada no ano, em 
R$ bilhões correntes

Crescimento % da 
Arrecadação no ano, além 
das variações do PIB e da 
inflação, ano a ano: atual 

x anterior

Crescimento % 
acumulado da 

Arrecadação, além das 
variações do PIB e da 
inflação (em relação a 

1995)

(A) (B) (C) (D) = (A) x (B) x (C) (E) (F) = {[(E) / (D)]-1} x 100 (G) = (E) / (D)2003

2003 2,18 1,0115 1,1702 2,58 2,69 4,35% 4,35%

2004 2,69 1,0571 1,0628 3,02 3,11 3,14% 20,92%

2005 3,11 1,0316 1,0577 3,40 3,51 3,35% 36,35%

2006 3,51 1,0375 1,0327 3,76 3,95 5,06% 53,46%

Arrecadação Total 
Tributos Indiretos 
Realizada no ano 

anterior, em R$ bilhões 
correntes1

Índice representativo 
da Variação % Real do 
PIB brasileiro no ano2 

(efeito produção ou 
renda)

Índice representativo 
da inflação média no 

ano, medida pelo INPC 
(efeito preço, base: 

dez/94=1)3

Arrecadação Total 
Tributos Indiretos do ano 

anterior, com efeitos 
produção e preço, ou 

seja, com variações do 
PIB e da inflação (em R$ 

bilhões correntes)

Arrecadação Total 
Tributos Indiretos 

realizada no ano, em 
R$ bilhões correntes

Crescimento % da 
Arrecadação no ano, além 
das variações do PIB e da 
inflação, ano a ano: atual 

x anterior

(A) (B) (C) (D) = (A) x (B) x (C) (E) (F) = {[(E) / (D)]-1} x 100

2007 3,95 1,0542 1,0408 4,34 4,17 -3,79%

2008 4,17 1,0510 1,0656 4,67 4,76 1,90%

2009 4,76 0,9980 1,0506 4,99 4,97 -0,53%

Período

Período

Período

DF - IMPACTO NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS INDIRETOS DECORRENTE DO INGRESSO OU NÃO INGRESSO DE AUDITORES TRIBUTÁRIOS CONCURSADOS

Arrecadação Total 
Tributos Indiretos 
Realizada no ano 

anterior, em R$ bilhões 
correntes1

Índice representativo 
da Variação % Real do 
PIB brasileiro no ano2 

(efeito produção ou 
renda)

Índice representativo 
da inflação média no 

ano, medida pelo INPC 
(efeito preço, base: 

dez/94=1)3

Arrecadação Total 
Tributos Indiretos do ano 

anterior, com efeitos 
produção e preço, ou 

seja, com variações do 
PIB e da inflação (em R$ 

bilhões correntes)

Arrecadação Total 
Tributos Indiretos 

realizada no ano, em 
R$ bilhões correntes

Crescimento % da 
Arrecadação no ano, além 
das variações do PIB e da 
inflação, ano a ano: atual 

x anterior

Crescimento % 
acumulado da 

Arrecadação, além das 
variações do PIB e da 
inflação (em relação a 

1995)

(A) (B) (C) (D) = (A) x (B) x (C) (E) (F) = {[(E) / (D)]-1} x 100 (G) = (E) / (D)1996

Período

2003 2,18 1,0115 1,1702 2,58 2,69 4,35% 4,35%

2004 2,69 1,0571 1,0628 3,02 3,11 3,14% 20,92%

2005 3,11 1,0316 1,0577 3,40 3,51 3,35% 36,35%

2006 3,51 1,0375 1,0327 3,76 3,95 5,06% 53,46%

Arrecadação Total 
Tributos Indiretos 
Realizada no ano 

anterior, em R$ bilhões 
correntes1

Índice representativo 
da Variação % Real do 
PIB brasileiro no ano2 

(efeito produção ou 
renda)

Índice representativo 
da inflação média no 

ano, medida pelo INPC 
(efeito preço, base: 

dez/94=1)3

Arrecadação Total 
Tributos Indiretos do ano 

anterior, com efeitos 
produção e preço, ou 

seja, com variações do 
PIB e da inflação (em R$ 

bilhões correntes)

Arrecadação Total 
Tributos Indiretos 

realizada no ano, em 
R$ bilhões correntes

Crescimento % da 
Arrecadação no ano, além 
das variações do PIB e da 
inflação, ano a ano: atual 

x anterior

(A) (B) (C) (D) = (A) x (B) x (C) (E) (F) = {[(E) / (D)]-1} x 100

2007 3,95 1,0542 1,0408 4,34 4,17 -3,79%

2008 4,17 1,0510 1,0656 4,67 4,76 1,90%

2009 4,76 0,9980 1,0506 4,99 4,97 -0,53%

2010 4,97 1,0750 1,0511 5,61 5,57 -0,65%

2011 5,57 1,0270 1,0660 6,10 6,26 2,51%

2012 6,26 1,0156 1,0537 6,70 6,77 1,11%

2013 6,77 1,0393 1,0574 7,44 7,15 -3,89%

2014 7,15 1,0396 1,0534 7,83 7,60 -2,96%

2015 7,60 1,0395 1,0536 8,32

Período
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Incorporando os efeitos da varia-
ção dos níveis de produção ou renda 
(PIB) e dos preços (inflação) do “ano 
t” sobre a arrecadação do “ano t-1”, 
obtém-se o nível de arrecadação pos-
sível para o ano t, com a agregação 
desses dois efeitos, pressupondo-se 
elasticidades (ou derivadas parciais) 
unitárias. Em outros termos, a hipóte-
se de elasticidade unitária significa 
que o autor assume no estudo que as 
variações dos níveis de arrecadação 
dos tributos indiretos seguem, em mes-
ma direção e proporção, as variações 
conjuntas dos níveis de preços e ren-
da, coluna (D) da tabela. 

Em seguida, calcula-se a razão 
entre a arrecadação efetivamente 
realizada entre 1996 e 2011 e a 
projetada para 2012 a 2014 (coluna 
E) e a arrecadação do ano anterior 
incorporada dos efeitos da produção 
e dos preços (coluna F), resultando, 
daí, a variação % da arrecadação 
no ano, além das variações do PÍB 
real e da inflação (coluna F). Na colu-
na G, essa evolução da arrecadação, 
além das variações do PIB e da infla-
ção, é acumulada em cada período 
de análise, para os quais passamos 
a discorrer.

Os dados mostram que em 2002, 
passados 7 anos do ingresso de 150 
novos auditores tributários concursa-
dos e empossados em 1995, a arreca-

dação realizada dos tributos indiretos 
no DF cresceu 148,78% em termos 
reais, além da variação conjunta da 
produção real brasileira (variação em 
volume do PIB) e da inflação (medida 
pelo INPC), em relação à arrecada-
ção observada em 1995. 

No ano de 2002, comparativa-
mente a 2001, esse crescimento come-
çou a dar sinais de estagnação, quan-
do a variação da arrecadação, além 
da variação dos preços e da produ-
ção, registrou 0,20%, praticamente 
nula. À ocasião, ocorreu o ingresso de 
40 novos auditores tributários concur-
sados (via judicial), tendo a arreca-
dação, a partir de então, voltado a 
crescer e, já nos próximos 4 anos, em 
2006, acumulava um crescimento real, 
além da variação acumulada do nível 
de preços e da produção (ou renda), 
de 53,46%.

A partir de 2007, quando o qua-
dro de auditores tributários já se mos-
tra bastante combalido, em função 
do significativo número de aposenta-
dorias ocorridas desde os dois últi-
mos ingressos, o crescimento real da 
arrecadação dos tributos indiretos no 
DF não foi capaz de acompanhar o 
crescimento dos preços e da renda, 
tendo apresentado sistemáticas que-
das de arrecadação desde então: 
-3,79% em 2007, -0,53% em 2009, 
-0,65% em 2010 e, em 2013 e 2014, 

ceteris paribus, a expectativa é que 
essas retrações sejam de -3,89% e 
de -2,96%, respectivamente. EM VA-
LORES CORRENTES, ISSO SIGNIFICA 
QUEDA DE ARRECADAÇÃO DE, NO 
MÍNIMO, R$ 380 MILHÕES EM 2013 
e de R$ 448 MILHÕES EM 2014.

Sabe-se que essas quedas de ar-
recadação podem ser bem mais acen-
tuadas, porquanto o cenário projeta-
do considera o atual número existente 
de auditores da receita e, naturalmen-
te, ao longo de 2013 e 2014 ocorre-
rão várias outras aposentadorias.

Além da queda de arrecadação 
atual e futura, a falta de concurso 
público para Auditor-Fiscal da Recei-
ta continuará produzindo outro efeito 
nefasto para as próximas gerações, 
qual seja a não transmissão de conhe-
cimentos e experiências acumulados 
ao longo de anos para os novos con-
cursados. 

Espera-se que as autoridades do 
GDF, enfim, tenham percepção da 
gravidade da situação e realizem o 
mais breve possível certame público 
para o ingresso de NOVOS concur-
sados no cargo de Auditor-Fiscal da 
Receita do Distrito Federal. A SOCIE-
DADE SÓ TEM A GANHAR.

Colaboração dos Auditores-Fis-
cais da Receita Rubens Roriz da Silva 
e Rossini Dias de Souza.

ANANIAS LOPES ZEDES é Auditor-Fiscal da Receita do Distrito Fe-
deral, graduado e pós-graduado em Ciências Econômicas, com es-
pecialização em Política e Administração Tributária. 
É Conselheiro Efetivo do Conselho Deliberativo da Associação dos 
Auditores Tributários do Distrito Federal – AAFIT e Membro da 
Comissão Sindical do Sindicato dos Auditores da Receita do Distrito 
Federal – SINDIFISCO/DF.

DF - IMPACTO NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS INDIRETOS DECORRENTE DO INGRESSO OU NÃO INGRESSO DE AUDITORES TRIBUTÁRIOS CONCURSADOS

Arrecadação Total 
Tributos Indiretos 
Realizada no ano 

anterior, em R$ bilhões 
correntes1

Índice representativo 
da Variação % Real do 
PIB brasileiro no ano2 

(efeito produção ou 
renda)

Índice representativo 
da inflação média no 

ano, medida pelo INPC 
(efeito preço, base: 

dez/94=1)3

Arrecadação Total 
Tributos Indiretos do ano 

anterior, com efeitos 
produção e preço, ou 

seja, com variações do 
PIB e da inflação (em R$ 

bilhões correntes)

Arrecadação Total 
Tributos Indiretos 

realizada no ano, em 
R$ bilhões correntes

Crescimento % da 
Arrecadação no ano, além 
das variações do PIB e da 
inflação, ano a ano: atual 

x anterior

Crescimento % 
acumulado da 

Arrecadação, além das 
variações do PIB e da 
inflação (em relação a 

1995)

(A) (B) (C) (D) = (A) x (B) x (C) (E) (F) = {[(E) / (D)]-1} x 100 (G) = (E) / (D)1996

Período

Notas: 
1Fonte primária: SEF/DF. Montante nominal da arrecadação de tributos indiretos do ano anterior, no período de 12 meses que compreende o segundo mês de cada ano
 até o primeiro mês do ano seguinte, ou seja, 1996 = fev1995 a jan1996, 1997 = fev1996 a jan1997 e, assim, sucessivamente.
Para o período de out/2012 a jan/2015: dados estimados pelo autor, adotando-se a decomposição clássica da série temporal nos componentes de tendência, ciclo, sazonalidade
 e aleatoriedade (modelo multiplicativo).
2Fonte primária: variação percentual em volume do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, apurada pelo IBGE. Para 2012 a 2015, médias das expectativas de mercado
apurada pelo Banco Central do Brasil, projeção de 26/10/2012, disponível em https://www3.bcb.gov.br/expectativas/publico/?wicket:interface=:1:::: (acesso em 31/10/2012).
3Fonte primária: para o período de jan/1995 a set/2012, Sistema de Recuperação Automática do IBGE - SIDRA, disponível em http://www.sidra.ibge.gov.br/snipc/tabelaINPC.asp, 
Tabelas 22, 653, 2951 e 1100, acesso em 31/10/2012. O índice representativo da inflação média no ano é igual à razão entre o índice de preços médio geométrico do ano t 
e o índice de preços médio geométrico do ano anterior, adotando-se o INPC Brasil apurado pelo IBGE. Para o período de out/2012 a mar/2014, médias das expectativas de mercado, 
apurada pelo Banco Central do Brasil, projeção de 26/10/2012, disponível em https://www3.bcb.gov.br/expectativas/publico/?wicket:interface=:4:2::: (acesso em 31/10/2012). 
Para o período de abr/2014 a dez/2015, o autor assumiu as mesmas variações % mensais projetadas para os mesmos meses de anos anteriores.

ARTIGO PUBLICADO EM O TRIBUTO NOVEMBRO 2012
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Associados agitam 
inauguração da

Sempre preocupada com a 
qualidade de vida e bem-estar de 
seus associados à AAFIT inaugurou 
na noite do dia 26 de outubro sua 
academia. Animado pela cantora 
Gizele Garrido o coquetel estava 
repleto de associados, dependentes 
e convidados reunidos em um clima 
de prestígio e comemoração. 

O presidente da associa-
ção, Jadson Januário de Almeida, 
aproveitou a oportunidade para 
apresentar a equipe completa 
da Academia e ressaltar sua fe-
licidade em concluir mais um dos 
seus compromissos de campanha: 
“Montamos uma excelente equi-
pe, pois o nosso objetivo é prestar 
um atendimento de qualidade e 
oferecer um ambiente agradável 
que desperte o prazer pela ati-
vidade física. A AAfitness é um 
projeto que já tínhamos há alguns 
anos e que em minha gestão con-
segui concluí-lo, com a ajuda, cla-
ro, de toda a Diretoria Executiva 
que comigo agarrou a proposta e 
apoiou a realização de mais esse 
sonho”, concluiu. 

Localizada no Complexo Ad-
ministrativo e Social da entidade, 
o projeto de arquitetura da  AA-
fitness foi de execução de Raquel 
Januário, que deixou o ambiente 
agradável e refinado, com uma 
decoração contemporânea sofisti-
cada e design arrojado. 

Investimos em , investimos em !saúde você



15
www.aafit.org.br - aafit@aafit.com.br

Parceria

Durante a inauguração da Aaf-
tiness a Fundação Assefaz disponibi-
lizou uma equipe comandada pelo 
Coordenador de Saúde, Jenivaldo 
Fernandes da Silva. Os represen-
tantes da fundação montaram dois 
estandes no evento, um dos quais 
apresentou seus planos e, entregou 
brindes, no outro, existia produtos de 
maquiagem que embelezava ainda 
mais os presentes. 

Equipe
Nossa academia conta com 

uma equipe de professores especia-
lizados em diversas áreas, focados 
principalmente em aliar exercícios e 
saúde.  Os alunos são acompanhados 
constantemente pelos profissionais, 
com séries montadas especificamen-
te para cada pessoa. Garantindo o 
equilíbrio físico e mental, priorizan-
do um atendimento saudável e de 
qualidade.

Os ex-presidentes 
e associados, Antônio 

Luiz Barbosa e Lirando 
de Azevedo Jacundá 

foram homenageados, 
através de uma placa 

afixada nas instalações 
da academia. Os mesmo 

sentiram-se extremamente 
honrados com a 

lembrança e carinho. 

Homenagem 
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modalidades
da AAfitness
* Musculação
Atividade física que utiliza pesos 
livres ou de aparelhos para tra-
balhar determinados grupamentos 
musculares com sobrecarga. A mus-
culação não engorda normalmente 
ela eleva o ganho de massa magra.

* Condicionamento físico
Na esteira, é possível fazer tanto 
caminhada quanto corrida. A ca-
minhada é mais indicada para os 
iniciantes. 
No elíptico, os benefícios deste 
aparelho são parecidos com o da 
esteira e da bicicleta, porém o im-
pacto dele é menor, sendo muito 
utilizado por pessoas que já sofre-
ram lesões, ele simula o movimento 
que se faz ao esquiar.

*Pilates
O método Pilates desenvolve a for-
ça, o equilíbrio, a concentração e a 
respiração por meio de exercícios 
realizados no solo. Praticando Pi-
lates, o aluno adquire controle cor-
poral e mental, previne lesões nas 
costas, dota a musculatura de gran-
de elasticidade e resistência, mo-
dela o corpo e combate o estresse. 
Uma sessão de uma hora de Pilates 
é suficiente para relaxar a mente e 
o corpo depois de um dia de tra-
balho, ajudando, também, a manter 
nosso corpo bonito e saudável.

DIA HORÁRIO 
 Segundas, quar-

tas e sextas
8:15 às 9:15 

 Terças e quintas-
feiras

8:15 às 9:15 
10:15 às 11:15

19 às 20h
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* Hidroginástica
A hidroginástica é realizada den-
tro da piscina, com predomínio de 
trabalho aeróbio e elevado consu-
mo calórico. Melhora a resistência, 
a força muscular e a flexibilidade. 
Serve para atletas em treinamento, 
para gestantes, pessoas com lesões 
ou com algum tipo de deficiência, 
ou que estão acima ou abaixo do 
peso. Além disso, melhora a força 
e o desenvolvimento dos principais 
músculos. Aumenta a circulação 
sangüínea e a resistência do siste-
ma cardiorespiratório. Tonifica os 
músculos, torneando braços, pernas 
e glúteos. E ainda melhora a flexi-
bilidade das articulações.

 DIA  HORÁRIO
Segunda a 
sexta-feira

 9:15 às 10:15

* Dança de Salão
A dança de salão é uma atividade 
física que pode ser feita por pesso-
as de todas as idades e nunca sai 
de moda. Sem contra indicações, 
é uma opção para quem quiser se 
exercitar e manter a forma. Dançar 
aumenta a freqüência cardíaca, 
estimula à circulação do sangue, 
melhora a capacidade respirató-
ria. É uma atividade essencialmen-
te social e provoca uma sensação 
de bem-estar psicológico. Permite 
a troca de experiências, estimula o 
diálogo e aumenta a motivação.

 DIA  HORÁRIO
Terças e Quin-

tas
20:00 às 

21:00

Avaliação Física 
A Fundação ASSEFAZ disponibili-
zou durante os dias 30, 31 de ou-
tubro e 1º de novembro uma médi-
ca perita, Dra. Rokia (Especialista 
em Geriatria), que ficou em nossas 
instalações no período da manhã 
para fazer avaliações físicas nos 
atletas de nossa academia. Lem-
bramos que para praticar ativida-
des na AAfitness exigimos atestado 
médico.

* Podologia 
O termo podologia significa a ci-
ência do estudo dos pés. O profis-
sional de podologia detém conhe-
cimentos técnicos para examinar e 
identificar patologias que podem 
afetar esse tão importante mem-
bro do corpo humano, adminis-
trando os tratamentos adequados 

* Massagem
Uma boa massagem faz mais que 
apenas relaxar seus músculos, ela 
possue efeito sedativo contra a 
dor; favorece o relaxamento físico 
e psíquico; reduz a tensão e a dor, 
prevenindo estados de stress, ansie-
dade e insônia. Melhorando o fun-
cionamento dos órgãos internos e 
ajuda a eliminar resíduos orgânicos.
Para agendar seu horário basta en-
trar em contato com a nossa massote-
rapeuta Thaíz Oliveira pelos telefones 
(61) 9310-4333 / (61)85540147.

Para relaxar

FUNCIONAMENTO AAFITNESS

2ª a 6ª 
7h às 13h (com 

instrutortor)

3ª e 5ª
20h às 21h 

(sem instrutor)
Mensalidade R$25,00

para cada situação.
Para agendar seu horário basta 
entrar em contato com a nossa 
podóloga Maria Helena pelo te-
lefone (61) 9692-3387.
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em 2013...
... aulas de Capoeira em 

nossa associação!!! 

Apresentação do grupo de capoeira Beribazu

A partir de janeiro de 2013 a 
AAFIT terá mais uma modalidade 
esportiva: a capoeira. As aulas 
serão ministradas pelo professor 
Túlio Parca, terças e quintas no 
período matutino e noturno para 
crianças, adolescentes e adultos 
associados bem como para o pú-
blico externo.

 
Sobre a modalidade
A capoeira é uma atividade 

afro-brasileira que mistura luta, 
dança, cultura popular e música. 
Desenvolvida no Brasil por escra-
vos africanos e seus descenden-
tes, é caracterizada por golpes 
e movimentos ágeis e comple-
xos, utilizando os pés, as mãos, 
a cabeça, os joelhos, cotovelos, 
elementos ginástico-acrobáticos. 
Uma característica que a distin-
gue da maioria das outras artes 
marciais é o fato de ser acompa-
nhada por música. A prática da 
capoeira envolve exercícios ae-
róbicos (que provocam o aumento 
de frequência cardíaca e quei-

ma de gordura) e anaeróbicos 
(desenvolvimento muscular), pro-
porcionando flexibilidade, for-
ça muscular e resistência física. 
Exigindo também concentração e 
observação. O olho no olho é uma 
das bases do jogo da capoeira. 
É importante estar sempre aten-
to ao parceiro, procurando onde 
está o seu olhar, fazendo os mo-
vimentos sem perdê-lo de vista. 
Nas crianças a capoeira auxilia 
no combate as inibições, estimula 
o controle emocional, promove o 
desenvolvimento físico, desperta 
a curiosidade, amplia cognição e 
ajuda na formação moral. A mo-
dalidade está presente em quase 
todos os países do mundo, o pro-
fessor é integrante do Grupo de 
Capoeira Beribazu onde possui 
núcleos na UNB, Sesc Taguatinga, 
Planaltina bem como em Florianó-
polis (SC), Joinville(SC), Chapecó 
(SC), Criciúma (SC), Vitória(ES), 
Kansas(EUA), Ilmenau(Alemanha), 
Varsóvia(Polônia), Buenos Aires e 
Verona(Itália).

Futebol

No dia 05 de novembro, 
os associados reuniram-

se para mais uma 
confraternização daqueles 

que toda segunda feira 
praticam o futebol nas 

quadras do ARENA 
(em frente AABB). Na 
oportunidade a AAFIT 

ofereceu um churrasco com 
bufê variado aos presentes, 

a confraternização foi 
marcada por mais um 

momento de descontração 
e harmonia entre os 

associados. Esperamos você 
no próximo encontro para 

fortalecer esta prática 
esportiva. 

Dia: segundas 
Horário: 19h às 21h
Local: Arena Futebol 

Clube (Setor de Clubes 
Sul, trecho 3)

Futebol dos asso-
ciados da AAFIT
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Associados comparecem 
a Aula Inaugural de Dança

A aula inaugural de dança de 
salão para os associados e de-
pendentes da AAFIT, realizada 
no dia 25 de outubro, na sede 
da associação foi um sucesso. 
Cerca de 12 casais estiveram 
presentes, e, receberam orienta-
ções sobre os princípios básicos 
da dança, por exemplo, quem a 
conduz e quem é conduzido.

A professora de dança de 
salão Lilian Araújo ficou otimista 
com o resultado da aula inaugu-
ral: “Adorei o primeiro dia de 
aula. É muito bom dar aula para 
pessoas que estão dispostas a 
aprender, isso me deixa com 
mais vontade de ensinar e faz 
com que os dançarinos absorvam 
o máximo de informação. Espero 
que este grupo possa crescer. O 
mais importante já temos: a ale-
gria e vontade de dançar”, co-
mentou.

Associados participam da aula inaugural de dança de salão 
na AAFIT com a professora Lilian Araújo.

Os primeiros ritmos a serem 
ensinados serão: forró, bolero 
e samba da gafieira. A dança 
de salão é uma boa alternativa 
para abandonar o sedentarismo, 
pois além de queimar calorias 
e fortalecer ossos e músculos, a 
dança de salão é uma ótima te-
rapia, uma vez que resgata as 
pessoas do estresse do dia a dia, 
sendo também excelente para o 
convívio social.

Aulas de Dança de 
Salão na AAFIT

 Terças e quintas
Horário: das 20h às 21h
Investimento: R$ 150,00 

(por casal)
Professora: Lilian Araújo

Anote na agenda

Espaço do 
associado

“Gostei muito do serviço da 
podóloga, ela é muito atenciosa 

e competente. As instalações e 
equipamentos são ótimos, só sen-

ti falta de um tamborete para 
sentar na hora de trocar o sa-

pato. Aproveito para elogiar a 
viagem de Prado/BA, foi muito 
boa. Ressaltando a integração 

entre os colegas, principalmente 
os aposentados. Nossa pousada 
não tem muito luxo, mas é extre-

mamente completa, tudo o que 
precisamos encontramos por lá”.

DENy CASIMIRO

“Achei o atendimento e o servi-
ço da podóloga excelente. É a 
segunda vez que uso esse tipo 
de serviço e as instalações da 

primeira clínica que fui era bem 
inferior ao que temos aqui e o 

custo do serviço era elevado se 
comparado ao que está sendo 
praticado aqui na associação. 

A AAFIT está de parabéns pela 
iniciativa, pois este serviço é 

muito importante como trata-
mento terapêutico”.

JOSÉ EMETÉRIO NUNES NEVES
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Podologia: Melhore a 
saúde dos seus pés

A podóloga Maria Helena já 
está atendendo em pleno vapor 
em nosso Complexo Administrativo 
e Social. Devidamente habilitada, 
Maria Helena, estuda detalhada-
mente o pé de cada pessoa, pro-
põe terapias, acompanha e trata 
os diversos quadros de saúde dos 
seus pés. Confira abaixo a entre-
vista na qual ela aborda a neces-
sidade do tratamento e cuidado 
com os pés: 

INFOAAFIT - O que é podologia? 
Mª H - A Podologia é utilizada 
tanto para tratamentos terapêu-
ticos quanto estéticos, sendo um 
ramo profissional que auxilia a 
medicina e tem sua atuação vol-
tada ao estudo aprofundado da 
anatomia, fisiologia e patologias 
dos pés. 

INFOAAFIT - Quando devo procu-
rar os serviços de um podólogo?
Regularmente a pessoa tem que 
procurar um atendimento podoló-
gico. Quando procuramos um po-
dólogo estamos evitando proble-
mas futuros com os pés, prevenindo 
o aparecimento de calosidades, 
deformidades nas unhas, na re-
gião plantar dos pés, melhorando 
a circulação sanguínea. É como ir 
ao seu médico de confiança para 
saber como está a sua saúde. 
Existe casos de pessoas que tem 
problemas de circulação nos pés, 

são diabéticas, têm problemas de 
mobilidades, se cortarem as unhas 
de maneira errada poderá gerar 
um problema ainda maior naque-
la pessoa. 

INFOAAFIT - Como posso identificar 
se preciso ou não ir a um podólogo? 
Os pés como qualquer outra parte 
do corpo humano emite sinais ao 
corpo dizendo que tem algo de 
errado com ele. Vamos exempli-
ficar alguns sintomas que os nos-
sos pés emitem no nosso corpo: 
sensibilidade ao pisar no chão, 
ao tocar os dedos uns nos ou-
tros, ao calçar os sapatos os pés 
doem, trazendo uma sensação de 
desconforto na pessoa. Quando 
cortamos as unhas de maneira er-
rada e a unha encrava, traz um 
desconforto muito grande. Temos 
que ter o mesmo pensamento que 
está em voga na sociedade, não 
temos que ir ao médico somente 

no momento em que estamos do-
entes, temos que ir para evitar o 
aparecimento ou tratamento de 
alguma doença, assim é em rela-
ção aos pés, temos que procurar 
um podólogo regularmente para 
evitar o aparecimento de algum 
incomodo. O podólogo é o profis-
sional mais indicado para resolver 
o seu problema em relação aos 
pés.

INFOAAFIT - Qual a importância de 
cuidar bem dos pés?
Cuidar bem dos pés é um hábito 
de higiene que toda pessoa deve 
ter, é como tomar banho, escovar 
os dentes e lavar as mãos. A pes-
soa não somente escova os dentes 
e acha que a sua higiene bucal 
é o suficiente para que ele tenha 
uma dentição saudável, assim é 
com os pés, não é somente cortar 
as unhas, existem situações que so-
mente o profissional diagnosticará 

Entrevista
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qual o melhor tratamento para o 
problema apresentado. 

INFOAAFIT - Quais os principais 
tratamentos realizados por um po-
dólogo?
Os principais procedimentos que 
nós podólogos fazemos são: tra-
tamento de unhas encravadas, 
micoses nas unhas, calos e calosi-
dades, hidratação nos pés, mas-
sagem relaxante, corte correto e 
limpeza das unhas. 

INFOAAFIT - Quais são os tipos de 
materiais utilizados no tratamento? 
Eles são esterilizados e descartáveis?
Os materiais que são mais utili-
zados na podologia são: alica-
tes para corte de unhas, brocas, 
nucleares, bisturis, lixas plantares 
e laminares. Existe tanto os mate-
riais esterilizados a cada atendi-
mento na alto-clave (alicates, bro-
cas, nucleares...), como materiais 
que são descarados a cada aten-
dimento (lâminas do bisturi, lixas 
laminares e plantares...).

INFOAAFIT - Pessoas com doenças 
preexistentes, como por exemplo, 
diabetes, precisa fazer acompanha-
mento constante?
Deve-se fazer acompanhamento 
constante, devido ao comprome-
timento da circulação, principal-
mente nas extremidades, perda 
da sensibilidade e dificuldade 
de cicatrização. Deve ser segui-
da uma rotina, evitando qualquer 
tipo de ferimento nos pés. Reco-
menda-se sessões mensais para 
corte das unhas, remoções de ca-
los e calosidades, higienização 
geral e hidratação dos pés, mas-
sagem e reflexologia, para assim 
estimular a circulação da pessoa 
que tem diabetes.

Agende seu horário pelo telefo-
ne: (61) 96923387

Endondontia Clínica: 
a importância do tratamento 

Endodontia é o ramo da odon-
tologia relacionado com a mor-
fologia, fisiologia e patologia da 
polpa dental humana e tecidos pe-
riradiculares. 

Na verdade, o objetivo prin-
cipal do tratamento endodôntico 
integrado, incluindo cirurgia en-
dodôntica, solução de problemas 
endoperiodontais, endodontia es-
tética e funcional, prótese e endo-
dontia, é a busca da solução de 
problemas odontológicos com ex-
celência e rapidez.

O estudo e a prática da endo-
dontia abrangem a biologia da 
polpa normal e etiologia, diagnós-
tico, prevenção e tratamento de 
doenças e injúrias da polpa e con-
dições periradiculares associadas. 
Assim sendo, endodontia inclui:

 - O diagnóstico diferenciado e 
tratamento da dor oral de origem 
pulpar e/ ou periapical;

- Terapia da polpa vital, tais 
como capeamento pulpar e pulpo-
tomia; tratamento não cirúrgico do 
sistema de canais radiculares com 
ou sem patologia periapical de 
origem pulpar e a obturação des-
ses sistemas de canais radiculares;

- Remoção seletiva de tecidos 
patológicos originados das pato-
logias pulpares; reimplantação in-
tencional e reimplantação de den-
tes extraidos em acidentes;

- Clareamentos;
- Retratamentos e procedimen-

tos relacionados a restaurações 

coronárias por meio de pinos e/ 
ou núcleos envolvendo o espaço do 
canal da raiz. 

O especialista em endodontia 
é responsável pelo progresso do 
conhecimento endodôntico através:

 - Da pesquisa;
 - Da transmissão de informa-

ção relacionada aos mais recentes 
avanços em procedimentos e mate-
riais aceitos biologicamente e;

-  Da educação do público 
sobre a importância da reten-
ção (permanência) dos dentes em 
condições biológicas e fisiológicas 
para a manutenção da sua saúde 
oral e geral (sistêmica).

Tratamento endodontico reali-
zado em sessão única (Dr.João Vi-
tor) com regressão de lesão apical 
e preservação de 6 meses.

Tratamento endodontico de 
molar realizado em três sessões 
(Dr.João Vitor) com preservação 
de 1 ano e regressão de lesão em 
região de furca.

João Vitor Carvalho é endodontista da AAFIT. 
Formado pela Faculdade de Odontologia do 
Planalto Central e especialista em Endodontia 
pela Universidade de Brasília.



Osteoporose: Musculação 
ou Hidroginástica?

De acordo com o Ministério da 
Saúde, a osteoporose afeta cerca 
de 10 milhões de pessoas no Brasil. 
Este termo “osteoporose” foi utili-
zado para enfatizar a aparência 
de porosidade do osso humano 
que tem dentre às causas: históri-
co familiar da doença, baixa in-
gestão de cálcio, má alimentação, 
menstruação irregular e a utiliza-
ção prolongada de fármacos como 
os glicocorticóides.

Na literatura científica não 
existem relatos da existência de 
sintomas. Os pacientes só apresen-
tam e percebem os sintomas quan-
do ocorrem fraturas. Em pesquisa 
recente no Brasil, cerca de 9 em 
cada 10 mulheres consomem a me-
tade de cálcio recomendada por 
dia, fato este que também carac-
teriza a maior prevalência da do-
ença em mulheres.

Além da ingestão correta de 
cálcio o exercício físico tem apre-
sentado grandes benefícios no tra-
tamento desta doença e por isto é 
recomendado constantemente por 
médicos e especialistas. Mas qual 
será o melhor exercício para o estí-
mulo osteogênico (formação e de-
senvolvimento dos ossos)? 

Exercícios físicos como a hidro-
ginástica têm sido recomendados, 
pois a sobrecarga por meio da 
resistência estimula o desenvolvi-
mento ósseo. Mas a grande justifi-
cativa desta recomendação é que 

pacientes com osteoporose teriam 
um menor risco de quedas. Há um 
número interessante de pesquisas 
que relatam não ser suficiente o 
estímulo oferecido pela Hidrogi-
nástica, por serem curtos e rápidos. 
Ou seja, apesar de oferecer um 
benefício não é o suficiente para 
melhorar o quadro. Ressalvo que 
o nível da doença é um fator de-
terminante para o direcionamento 
dos exercícios físicos do paciente.

O treinamento de força (muscu-
lação) apresenta maior eficácia no 
osso gerando um estímulo osteogê-
nico efetivo. Um músculo mais forte 
é capaz de atenuar os impactos e 
manter a prevenção em eventos 
como, por exemplo, uma queda. 
A musculação além de resultar em 
estímulos adequados ao osso, traz 
benefícios diretos (osteogenia) e 
indiretos como a melhora da capa-
cidade funcional, composição cor-
poral, dentre outros.

Praticando a musculação há 
uma diversidade de estímulos, 
exercícios e sobrecargas propor-
cionando as ferramentas essências 
para o combate e tratamento da 
osteoporose. 

No instituto e escola de saúde 
pública da Austrália, foi realizada 
uma pesquisa com mulheres entre 
40 e 46 anos que realizaram mus-
culação por um ano e obtiveram 
ganhos de 8,3% da sua densida-
de mineral óssea da coluna. Este é 

apenas um exemplo de vários estu-
dos demonstrando a grandiosida-
de da musculação.

Para o alcance dos benefí-
cios do exercício físico no comba-
te a osteoporose é fundamental 
a busca de um personal trainer 
altamente qualificado e especia-
lizado, proporcionando um melhor 
planejamento, prescrição e segu-
rança na execução do seu treino. 
Adequando cada uma das situa-
ções relatadas alcançando assim 
uma vida saudável e qualidade de 
vida superior. 

Por Darlan Farias (CREF/DF 4837) é graduado e mestrando em Educa-
ção Física na Universidade Católica de Brasília (Treinamento de força para 
idosos) e atua como instrutor na AAfitness.  Com experiência como Pernal 
Trainer para grupos especiais há 7 anos (idoso, cardiopatia, hipertensão, 
diabetes, osteoporose, artrose, artrite, artrite reumatóide, câncer, HIV).
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É com um enorme pesar que comunicamos o falecimento dos nossos colegas Antônio Alves do Nasci-
mento e Maria Rezende Moura. Desejamos que estejam agora vivendo eterna alegria junto ao Pai! 

Às famílias enlutadas, nossas mais sentidas condolências!

Eterna Lembrança



A AAFIT firmou recentemente convênio com empresas dos ramos de estética, lazer/turismo e ensino, as mesmas 
apresentam descontos diferenciados para os nossos associados e dependentes. Confira abaixo os detalhes: 

CONVêNIOS 

VILA VELLUTI HOTEL DE CAMPO SPA E CONVENÇÕES

SIGMA – ÁGUAS CLARAS

COLÉGIO SANTA DOROTÉIA 

CENTRO DE ESTÉTICA SIMONE SANTIAGO

A empresa presta serviços na 
área estética e oferece aos asso-
ciados e dependentes da AAFIT 
desconto de 10% em qualquer SER-
VIÇO, tratamento facial e/ou corpo-
ral. Ressaltamos que a empresa não 
cobrará pelas avaliações e sessões 
experimentais.

O Centro de Estética Simone 
Santiago está localizado no SUDO-
ESTE - CLSW 300B Bloco 02, Edifí-
cio Lincoln Center, subsolo 01, Salas 
101 e 102.

Maiores informações e marca-
ções de consultas: (61) 3034-4797
http://www.simonesantiago.com.br/ 

Benefícios oferecidos 
pela AAFIT

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

O Centro Educacional SIG-
MA unidade de Águas Claras e 
a AAFIT firmaram um acordo que 
oferece desconto de 20% em 
suas mensalidades, para alunos 
do Ensino Fundamental (1º ao 9º 
ano) desde que matriculados no 

Na área de ensino a AAFIT fir-
mou também convênio com o Co-
légio Santa Dorotéia. O centro 
de ensino oferece um desconto de 
20% nas mensalidades da Educa-
ção Infantil, Ensino Fundamental e 

No Vila Velluti Hotel de Campo 
Spa e Convenções, os associados 
e dependentes da AAFIT podem 
desfrutar do que há de melhor em 
conforto e hospitalidade, em um 
ambiente campestre próximo à ci-
dade: localizado no KM 24 da BR-
060, no sentido Brasília/Goiânia, 
tudo isso com um desconto de 10% 
(Dez por cento) nas tarifas de hos-
pedagem e de Day Use.

O Hotel Vila Velluti oferece 
uma grande estrutura de lazer e 
esportes como: Piscina semiolím-
pica e infantil, Balneário, Ofurô, 
Sauna, Campo de futebol, Dois 
tanques para pescas desportivas, 
Playground, Brinquedoteca, Salão 
de jogos, dentre outros.

Maiores informações e reser-
vas: (61) 3262-0570
http://www.vilavelluti.com.br/ 

turno vespertino. 
Informações e matrículas: (61) 

3027-6060
Endereço: Rua 14 sul, lote 06, 

loja 02/03 – Águas Claras (DF)
http://www.sigmaaguasclaras.
g12.br/ 

Médio. A Instituição está localiza-
da no SGAN 911– Conj. B.

Informações e matrículas: (61) 
3274-5110
http://www.santadoroteiadf.com.
br/ 


