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O Conselho Deliberativo da 
FEBRAFITE elegeu no último dia 9 
de março, no Seara Praia Ho-

tel em Fortaleza, a diretoria 
da Federação para o biênio 
2012-2014.
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Consultório Dentário – Hoje a AA-
FIT disponibiliza aos seus associa-
dos e dependentes dois (2) amplos 
consultórios totalmente equipados, 
com atendimento de segunda a 
sexta-feira, com profissionais alta-
mente capacitados para realizar 
procedimentos variados, desde 

Atendimentos Odontológicos

Seguros

- De vida
Este seguro é feito através da 

nossa parceria com a Vip’s Cor-
retora de Seguros e tem como 
objetivo garantir a segurança 
financeira dos dependentes, do 
segurado falecido, por um de-
terminado período de tempo. O 
seguro de vida é pago quando o 
próprio segurado venha a fale-
cer, em qualquer que seja o mo-
mento de seu óbito.  O valor do 

seguro de vida varia de acordo 
com a faixa etária do assegura-
do.

- De Automóvel
Assim que estiver na época de 

renovar o seguro de seu automó-
vel, ou de fazer um novo, consulte a 
AAFIT. Oferecemos um preço com-
petitivo com o mercado e damos 
deferência no tratamento, princi-
palmente no acompanhamento dos 
sinistros.

Benefícios oferecidos pela 
AAFIT a seus associados 

A AAFIT quer te ver sorrindo!

Quaisquer esclarecimentos sobre os nossos seguros de vida e 
automóvel pelos telefones (61) 3468-1808 ou (61) 3468-5698, 
com a Cleide.

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

uma simples assepsia bucal (limpe-
za)   até serviços de maior comple-
xidade como: cirurgias, ortodontia, 
implantodontia ...   basta agendar 
o seu atendimento, sem o descon-
forto de longas esperas,  com uma 
das atendentes em saúde bucal 
(ASB) - Margareth ou Jaqueline. 
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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 Neve
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

Publicação da Associação 
dos Auditores Tributários 

do Distrito Federal

F I L I A D A

A nossa Diretoria  acaba de completar o seu primeiro ano de man-
dato à frente da  querida AAFIT. Quando tomamos posse, em 02 de 
fevereiro de 2011, éramos conscientes de que teríamos  momentos 
de dissabores, mas  éramos também conscientes dos momentos pra-
zerosos proporcionados pela   solidariedade e pelo  reconhecimento 
de colegas que   acompanhariam  a  execução do nosso  trabalho.  
Calcado no princípio de que o sucesso de uma administração está 
para o desempenho de um  trabalho  transparente, assim como, seu 
fracasso está para  a falta de comprometimento e o descaso com a 
coisa administrada estamos mantendo a nossa caminhada cônscios de 
que estamos no caminho certo, mas que,  fizemos ainda muito pouco 
em relação ao que a categoria merece, porém o pouco realizado 
tem sido fruto de muito zelo e dedicação, pois nunca perderemos o 
foco de que estamos administrando um patrimônio com 48 anos de 
existência e de uma rica história construída pelos nossos antecesso-
res.   É sabido que a veia vital, de qualquer organização, é irrigada 
com recursos financeiros, a da AAFIT não é diferente,quanto maior a 
irrigação, maior a possibilidade de crescimento, infelizmente hoje, a 
nossa AAFIT sofre de um estreitamento na sua veia vital, provocado 
pela não locação dos seus espaços  destinados a eventos e também 
pelo esvaziamento dos planos de saúde, em razão da exclusão de 
beneficiários, exigindo da nossa diretoria, cada vez mais, prudência 
e equilíbrio  na condução do seu destino, para que, a nossa querida 
associação continue sua caminhada de sucesso, despertando sempre 
orgulho em seus associados. É embebido deste sentimento que esta-
mos trabalhando. Apesar da perda de receita sofrida pela AAFIT, 
ainda assim temos conseguido manter a sua estrutura funcionando re-
gularmente, além do implemento de novas atividade sem comprome-
ter sua saúde financeira.   A aprovação das nossas contas e o balanço 
positivo deste nosso primeiro ano de administração estimula o nosso 
sentimento de dever cumprido.

Palavra do presidente

Jadson Januário de Almeida
PRESIDENTE AAFIT

Um ano, muita dedicação!
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AGO da Febrafite no Ceará
O presidente da AAFIT, Jad-

son Januário de Almeida, acom-
panhado do Diretor da AAFIT e 
vice-presidente da Federação, 
Lirando de Azevedo Jacundá 
participaram nos dias 7 a 9 de 
março  da AGO e do Seminário 
dos Plano de Saúde da FEBRA-
FITE , no Seara Praia Hotel  em 
Fortaleza-CE.

Os trabalhos começaram no 
dia 7 de março com o XIII Seminá-
rio dos Planos de Saúde do Fisco 
Estadual, que contou com a parti-
cipação de setenta representan-
tes e especialistas dos planos de 
saúde das autogestões de todo o 
país. O seminário apresentou vá-
rios temas relevantes, tais como:  
Funcional Card; Programa de 
Gerenciamento em Saúde; Proje-
to de Prevenção de Complicações 
Hospitalares; Pesquisa UNIDAS;  
OPMS’S e as Consequências de 
seu crescimento.

A manhã do dia 8 de março 
se destacou pela Assembleia Ge-
ral Ordinária que contou com a 
participação do deputado fede-
ral e agente fiscal de Rendas de 
São Paulo, João Eduardo Dado 
(PDT-SP), que abordou temas 
como o trâmite das principais 
matérias de interesse da catego-
ria fiscal, como a PEC 89/2007 
de sua autoria e que cria o teto 
salarial único para os membros 
dos três poderes e está pronta 
para votação no Plenário da Câ-
mara e também sobre os riscos 
de aprovação do PL 1992/2007 
que cria a previdência comple-
mentar dos servidores públicos.

O presidente da FEBRAFITE, 
Roberto Kupski, iniciou os traba-

lhos com homenagem ao ex-pre-
sidente da associação de Goiás, 
Admar Cornélio Otto, falecido 
no dia 15 de janeiro deste ano. 
Kupski aproveitou para informar 
a filiação da Associação dos Fun-
cionários Fiscais do Estado de 
Santa Catarina – AFFESC.  Re-
presentada pelo seu presidente, 
Cidemar José Dutra, a entidade 
catarinense compõe o quadro 
de 27 entidades filiadas à FE-
BRAFITE. A placa de filiação foi 
entregue pelo deputado João 
Eduardo Dado e pela presidente 
da Affego-GO, Terezinha Alves 
Cardoso.

Outro destaque da Assem-
bleia Geral Ordinária – AGO 
foi a contribuição e a parceria 
com a ONG Auditoria Cidadã e 
o estudo do auditor gaúcho, João 
Pedro Casarotto, publicado pela 
Federação sobre a dívida dos 
estados com a União e que tem-
se mostrado altamente positivo, 

pois é referência nacional sobre 
o tema junto aos órgãos governa-
mentais e também no Congresso 
Nacional.

 Já na parte da tarde do 
dia 8, Roberto kupski apresentou 
no relatório de final de gestão 
resumo do crescimento da Fede-
ração nos últimos vinte anos, co-
memorados nesta AGO, e frisou 
que continua como propósito da 
entidade a efetivação e opera-
ção do FEBRAFITE SAÚDE, com 
objetivo de tentar implantar o 
plano de saúde do Fisco estadual 
nos 13 Estados que não possuem 
e também de ampliar o número 
de associações filiadas em todas 
as unidades da Federação, hoje 
presente em 25 Estados e no DF. 
Vale destacar que a Associação 
dos Funcionários Fiscais do Esta-
do de Santa Catarina – AFFESC , 
representada pelo seu presiden-
te Cidemar José Dutra, oficializou 
sua filiação nesta AGO.

Nova diretoria da FEBRAFITE, eleita durante a AGO e a reunião 
dos Planos de Saúde no Ceará, para o biênio 2012-2014
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Eleita nova diretoria da FEBRAFITE 
para o biênio 2012-2014

Confira a Diretoria eleita:

DIRETORIA
Presidente: 

Roberto Kupksi – AFISVEC/RS 
1° Vice-Presidente: 

Lirando de Azevedo Jacundá – AAFIT/DF 
2° Vice-Presidente: 

Teruo Massita – AFRESP/SP 
3° Vice-Presidente: 

Domenico Fioravanti – ASFEB/BA 
4° Vice-Presidente: 

Eliezer Batista de Aquino – AFFEAM/AM 
Diretor de Previdência e Seguros:

 Luiz Antônio Tenório Magalhães – ASFAL/AL 
Diretora de Turismo e Eventos: 

Maria Aparecida N. Lacerda e Meloni – AFFEMG/MG 
Diretor de Estudos Tributários: 

Juracy Braga Junior – AUDITECE/CE 
Diretora de Comunicação: 

Teresinha Alves Cardoso – AFFEGO/GO
Diretor de Assunto Parlamentares: 

Antônio Pereira – AFRAFEP/PB
Diretor Jurídico: 

Helcônio de Souza Almeida – IAF/BA 
1° Secretário: 

Ana Maria de Souza Silva - AFITES/ES 
2° Secretário: 

Antônio Carlos de Freitas Catete – ASFEPA/PA 
1° Tesoureiro: 

Acácio de Almeida – AAFIT/DF 
2° Tesoureiro: 

Jorge Antônio da Silva Couto – AUDIFISCO/TO

CONSELHO FISCAL(EFETIVOS)
Philippe Salha – AAFEPI/PI

José Fernandes de Macedo – ASFARN/RN
Edson Massi – FISCOSUL/MS

 
CONSELHO FISCAL (SUPLENTES)

Francisco das Graças Teles Rodrigues – AFEAP/AP
Reginald Ernesto Simões Rodrigues – AAFTEMA/MA

Toni Bicudo Paula Souza – AFFEMAT/MT

O Conselho Deliberativo da FE-
BRAFITE elegeu no último dia 9 de mar-
ço, no Seara Praia Hotel em Fortaleza, 
a diretoria da Federação para o biênio 
2012-2014. À frente da entidade con-
tinuará o auditor fiscal gaúcho Rober-
to Kupski tendo ao seu lado como 1º 
vice-presidente  Lirando de Azevedo 
Jacundá (DF). 

Em seu discurso de posse, Roberto 
Kupski agradeceu o apoio de todas as 
entidades filiadas para a realização 
das ações da FEBRAFITE em Brasília 
e também nos estados, em defesa da 
valorização dos servidores do Fisco e 
na luta por uma Administração Tribu-
tária cada vez mais eficiente, eficaz e 
autônoma. Kupski destacou ainda que 
a diretoria da Federação dará conti-
nuidade às principais lutas e atividades 
já em andamento, como por exemplo, 
a parceria da FEBRAFITE com o Centro 
Interamericano de Administrações Tri-
butárias – CIAT, com a participação da 
Federação nos eventos internacionais, 
além do apoio institucional do órgão ao 
Congresso Internacional da Federação.

 A Diretoria Executiva da AAFIT 
parabeniza os colegas eleitos para 
comandar mais esse biênio da Febra-
fite. Estamos certos que estes lutarão 
sempre pela defesa da valorização 
dos servidores do Fisco e por uma Ad-
ministração Tributária cada vez mais 
eficiente, eficaz e autônoma.
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Sob muita polêmica, Câmara 
aprova projeto que unifica car-
reiras na Secretaria de Fazenda

O Projeto de lei que reestrutu-
ra a carreira de auditores, fiscais e 
agentes da Secretaria de Fazenda 
do DF foi aprovado no dia 15 de 
dezembro de 2011 pelos Deputa-
dos Distritais. Sob forte pressão do 
governo e após muito debate em 
plenário, com as galerias divididas 
entre os manifestantes, foram obti-
dos 12 votos favoráveis à propos-
ta, seis contrários e uma abstenção 
do presidente da Câmara Legisla-
tiva, Patrício (PT), que justificou o 
voto em virtude da condução de 
uma votação polêmica. 

O projeto, assim como tem 

ocorrido em outros Estados, gerou 
polêmica. No plenário, todos os 
parlamentares que se manifesta-
ram reconheceram que qualquer 
decisão sobre a proposta seria 
polêmica e sujeita à contestação 
judicial.

O resultado favorável ao 
projeto começou a ser delineado 
na votação dos dois pareceres di-
vergentes que foram apresenta-
dos na Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ). O relator Joe Valle 
(PSB) defendeu que o projeto é in-
constitucional por ferir o princípio 
do acesso aos cargos por meio 

de concurso. Ele foi seguido pelos 
deputados Chico Leite (PT), Prof. 
Israel Batista (PDT), Celina Leão 
(PSD), Liliane Roriz (PSD) e Cláudio 
Abrantes (PPS). 

A categoria encontra-se in-
dignada com a aprovação. Para 
a AAFIT a transposição de car-
gos deve ser somente por meio de 
concurso público. “A exigência do 
concurso está prevista na Constitui-
ção Federal de 88. Transposição 
de cargos é ilegal e imoral. Estão 
rasgando a Constituição e impos-
sibilitando a oxigenação da Car-
reira com o recrutamento de novos 
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técnicos pela via constitucional do 
Concurso Público”, ressalta o Dir. 
de Comunicação da AAFIT, Lirando 
de Azevedo Jacundá.

Apesar do pareceres desfa-
voráveis emitidos pelos Consultores 
da Câmara Legislativa, os ex-minis-
tros do Supremo Tribunal Federal 
Francisco Rezek, Eros Grau e Néri 
da Silveira consideraram constitu-
cional a proposta, juntando-se aos 
ex-ministros Sepúlveda Pertence e 
Aldir Passarinho que haviam efetu-
ado análise similar sobre essa car-
reira em 2008

Para o presidente da AAFIT, 
Jadson Januário de Almeida, essa 
decisão favorável é inadmissível 
“um projeto como este aprovado, 
envergonha a classe e abre espa-
ço para que outras carreiras usem 
o mesmo artificio. Apesar de vá-
rias manifestações contrárias, mos-
trando a inconstitucionalidade do 
projeto, inclusive os pareceres da 
Procuradora Geral de Justiça do 

Distrito Federal e da Consultoria 
Jurídica da Câmara, ainda assim, 
não foram suficientes para demo-
ver o governo da idéia de aprová-
lo”, critica Januário.
Confira o resultado da votação:

A favor - Chico Vigilante (PT), 
Wasny de Roure (PT), Rejane Pitan-
ga (PT), Wellington Luiz (PPL), Dr. 
Michel (PSL), Washington Mesquita 
(PSD), Luzia de Paula (PPS), Be-
nedito Domingos (PP), Raad (PPL), 
Evandro Garla (PRB), Dr Charles 
(PTB) e Rôney Nemer (PMDB).

Contra - Chico Leite (PT), 
Cláudio Abrantes (PPS), Prof. Israel 
Batista (PDT), Joe Vale (PSB), Celi-
na Leão (PSD) e Liliane Roriz(PSD).

Abstenção - Patrício (PT)
Ausentes - Agaciel Maia 

(PTC), Aylton Gomes (PR), Benício 
Tavares (PMDB), Eliana Pedrosa 
(PSD) e Olair Francisco (PTdoB).

SANCIONADA LEI Nº 4.717, 
DE 27 DE DEZEMBRO DE 2011

A lei foi sancionada pelo go-

vernador do Distrito Federal, Ag-
nelo Queiróz no dia 27 sendo as-
sim publicada no Diário Oficial no 
dia 28 de dezembro de 2011. A 
lei rege a reestruturação da Car-
reira Auditoria Tributária. A car-
reira, conforme a lei será formada 
por cargo único: Auditor-Fiscal da 
Receita, estruturado em três classes 
e quinze padrões, com vencimento 
inicial de R$12.296,43 e final de 
R$ 19.173,79.

POSICIONAMENTO DA AAFIT
A associação se posiciona 

terminantemente contra a lei nº 
4.717 e em parceria com o SINDI-
FISCO/DF e com a FEBRAFITE con-
tinuarão em defesa dos auditores 
tributários e do concurso público 
como preceito constitucional. A en-
tidade representativa já ajuizou 
uma Ação Direta de Inconstitucio-
nalidade (ADI) ao Supremo Tri-
bunal Federal, essa foi acompa-
nhada de um parecer que explica 
detalhadamente o processo.

3ª Conferência Nacional das 
Carreiras Típicas de Estado

A 3ª Conferência Nacional 
das Carreiras Típicas de Estado 
ocorrerá nos dias 15 e 16 maio 
deste ano. Promovido pelo Fo-
nacate e entidades filiadas, a 
Conferência será realizada no 
Centro de Convenções Ulysses 
Guimarães, em Brasília/DF e 
terá como temática: “O papel 
das carreiras de Estado na pro-
moção do desenvolvimento do 
Brasil e no combate à corrup-
ção”. As inscrições serão gratui-
tas e começaram no dia 28 de 
fevereiro, através do site www.
fonacate.org.br . 
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Auditoria Cidadã da Dívida e enti-
dades do Fisco discutem o impac-
to da dívida nas receitas públicas

A Associação dos Auditores Tri-
butários do Distrito Federal – AAFIT 
recebeu no dia 7 de fevereiro de 
2012 cerca de setenta represen-
tantes do Fisco estadual brasileiro 
durante o Seminário Nacional sobre 
a Dívida Pública, promovido pela 
Auditoria Cidadã, em parceria com 
as duas entidades nacionais repre-
sentativas da categoria: FEBRAFITE 
e FENAFISCO. A formatação do 
evento foi liderada pelos Auditores 
Fiscais, Lirando de Azevedo Jacun-
dá (DF) e Liduíno Brito (CE).

Participaram da mesa de aber-
tura, a coordenadora da Auditoria 
Cidadã da Dívida e auditora Fiscal 
da Receita Federal aposentada, 
Maria Lucia Fattorelli, os presidentes 

das Federações, Roberto Kupski (FE-
BRAFITE) e Manoel Isidro (FENAFIS-
CO), os presidentes das entidades 
locais, Jadson Januário de Almeida 
(AAFIT),  Jomar Mendes Gaspary 
(Sinafite-DF) e o vice-presidente do 
Sindifisco-DF, Antonio Ribeiro dos 
Santos.

Durante todo o dia foram re-
alizadas palestras sobre as crises 
decorrentes da realização de uma 
gestão fiscal mal elaborada, marca-
da por crises financeiras que acen-
tuou ainda mais o processo de endi-
vidamento do país. Os palestrantes, 
Maria Lúcia e João Pedro Casarotto, 
apresentaram um panorama histó-
rico e geral sobre o tema. Assuntos 
como a auditoria oficial da dívida 

do Equador, CPI da Dívida, organi-
zação dos Núcleos da Auditoria Ci-
dadã da dívida dos estados e pro-
postas sobre a elaboração da nova 
cartilha sobre a Dívida Brasileira fo-
ram discutidos no evento.

Ainda na ocasião, Roberto 
Kupski, acompanhado do vice-pre-
sidente da FEBRAFITE, Lirando de 
Azevedo Jacundá, explanaram so-
bre ações eficazes que também po-
deriam ser apresentadas em defesa 
da categoria fiscal e da Adminis-
tração Tributária. “A simbologia do 
evento é a união das entidades e a 
intenção é que se construa uma iden-
tidade nacional com vistas ao bom 
desenvolvimento do fisco brasileiro”, 
revelou Kupski.



09

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

Associados aprovam em Assembleia 
Extraordinária mudança Estatutária

Na noite do dia 19 de de-
zembro de 2011 a AAFIT reuniu, 
em sua sede, seus associados em 
Assembleia Geral Extraordiná-
ria, com o objetivo de discutir 
e deliberar sobre a alteração 
estatutária, já que no último dia 
15 (do mesmo mês) foi aprova-
do pela Câmara Legislativa do 
DF o Projeto de Lei 559/2011 
que propõe a unificação dos 
cargos na SEF/DF.

O presidente da AAFIT, Jad-
son Januário de Almeida , iniciou 
os trabalhos da noite analisando 
a real situação do Fisco Distrital 
e informou que conforme prevê 
o estatuto, a Assembleia esta-

va composta do quórum mínimo 
previsto para a deliberação da 
pauta. Logo após sua explana-
ção chamou os associados Jason 
Henrique Cares (SINDIFISCO/
DF), Lirando de Azevedo Jacun-
dá (FEBRAFITE) e Maria Helena 
Rodrigues (secretária da reu-
nião) para comporem a mesa.

Usando a palavra o vice-
presidente da FEBRAFITE, Liran-
do de Azevedo Jacundá, res-
saltou a indignação de todo o 
Fisco Brasileiro a este PL, pois a 
aprovação do mesmo abre pre-
cedentes para outros tipos de 
transposições pelo País afora.

Após um acirrado debate e 

a leitura das propostas, foram 
abertas as votações e com ape-
nas dois votos contra, a mudan-
ça foi acatada. A nova redação 
aprovada em Assembleia para 
o Artigo 10, inciso II, do Estatuto 
Vigente é a seguinte: “o Audi-
tor Tributário do Distrito Federal, 
ativo ou inativo, que detenha 
esta condição até 19/12/2011, 
e o que ingressar após essa data 
mediante aprovação prévia em 
Concurso Público específico para 
o cargo de Auditor Tributário, 
ou outro que venha sucedê-lo, 
ou o que obtiver essa condição, 
via decisão judicial transitada em 
julgado”.
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Fisco em luto

AAFIT apresenta seu 
relatório de atividades 2011

Lamentamos o falecimento do presidente da Affego, Admar Cornélio Otto, 
ocorrido no dia 15 de janeiro, em decorrência de problemas cardíacos. 

Admar estava à frente da Associação desde 2007 e faleceu aos 64 anos.
A AAFIT se solidariza com o pesar dos familiares, amigos e colegas do Fis-

co estadual de Goiás e reconhece que o auditor fiscal goiano foi um grande 
representante dos servidores de seu estado, sendo sempre um grande compa-
nheiro nas lutas para melhoria e respeitabilidade do Fisco Brasileiro Estadual.

É com um enorme pesar que comunicamos o falecimento, em janeiro de 2012, dos nossos colegas 
Joaquim Reginaldo Dias da Mata e Hilda Lutz Pinheiro Martins. Desejamos que estejam agora vivendo 

eterna alegria junto de Deus! Às famílias enlutadas, nossas mais sentidas condolências!

Eterna Lembrança

Anualmente, os associados da 
AAFIT se reúnem em Assembleia 
Geral Ordinária para apreciar o 
Relatório de Atividades e as contas 
da Diretoria Executiva. 

No último dia 23 de março, 
após abrir a AGO, o presidente 
da associação, Jadson Januário de 
Almeida, cumprindo norma esta-
tutária passou a palavra para o 
associado Antônio Ribeiro, que foi 
nomeado pelos presentes para pre-
sidir a reunião. Tomando a palavra, 
Ribeiro, nomeou Ananias Lopes Ze-
des secretário da mesa e informou 
que: “A prestação de contas faz 
parte da política de transparên-
cia, constante no Estatuto da AAFIT 
e que deve ser feita pela Diretoria 

Executiva anualmente, sendo assim 
submetido a aprovação perante 
o quadro associativo”. Logo após, 
solicitou ao secretário que fizesse 
a leitura do Edital de convocação 
bem como da ata da última assem-
bléia (Alteração Estatutária) ocorri-
da em dezembro último.

Os associados puderam ser in-
formados sobre as diversas ativida-
des realizadas pela associação no 
primeiro ano de trabalho da atual 
Diretoria. O Relatório de Atividades 
foi dividido em tópicos. Na área po-
lítica, foi destacado o embate du-
rante a transposição de cargos. Na 
área esportiva, o destaque foi para 
o campeonato promovido pela AA-
FEMAT, além da aquisição de equi-

pamentos para a prática de Pilates 
e Hidroginástica. Na área social, 
foram realizados inúmeros eventos, 
como a festa das mães, dos pais e 
a de confraternização Natalina. Fo-
ram ampliados os atendimentos da 
ODONTOAAFIT, e realizadas melho-
rias na Pousada de Férias em Prado 
/ BA e no Complexo Administrativo e 
Social da AAFIT.

Após os devidos questiona-
mentos dos presentes e esclareci-
mento por parte do presidente da 
AAFIT, Jadson Januário de Almeida, 
foi aprovado por unanimidade o 
Relatório de atividades. 

Seguindo o Edital de convoca-
ção, o conselheiro fiscal, José Juvenal, 
fez a leitura do parecer do Conselho 
Fiscal aos presentes, sendo analisa-
do e aprovado por unanimidade.

Ao final, foram deliberados 
assuntos de interesses dos associa-
dos como: a liminar proibitiva de 
alugar os espaços da associação 
para realização de festas, a ADIN 
impetrada contra a Lei Distrital 
4.717/11, dentre outros.



Vale a pena recordar!
Foto 01 – Da esquerda para a direita: Liran-
do de Azevedo Jacundá, Febo de Andrade, 
José Ailton, Jadson Januário de Almeida e 
Maria Helena Rodrigues Pereira.

Foto 02 – Da esquerda para a 
direita: Mauro Alves de Olivei-
ra, Lirando de Azevedo Jacun-
dá, Mauro Viegas e Fábio Tei-
xeira Alves.

Foto 03 – Da esquerda para a direita: 
Isabel da Silva (esposa de José  Juve-
nal), Dariu Darino, Maria Inácia, Flá-
vio Silva Palma Lima, Januário Portela, 
José Emetério Nunes Neves.   

Foto 04 - Da esquerda para 
a direita: Deny Casimiro, Vag-
ner, Lugon, Waldemar Macha-
do Netto, José Emetério Nunes 
Neves, Antônio Ribeiro dos 
Santos, Acácio de Almeida, 
Mauro Alves de Oliveira e An-
tônio Luiz Barbosa.
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Por dentro da AAFIT
Atividades físicas 

- Futebol society
Se você gosta de bater uma boli-
nha, vá até o clube do Arena, setor 
de clubes sul,  todas as segundas-
feiras, no horário de 19  às 21h. A 
AAFIT paga duas horas de futebol 
society  toda a semana para que 
você mantenha a forma e pratique 
o esporte preferido.

- Pilates 
Todos os dias da semana nos 

três (3) turnos (manhã, tarde e noi-
te) você e seus dependentes pode-
rão  assistirem  aulas de pilates na 
sede social da AAFIT,  basta esco-
lher o horário que melhor lhes  con-
vier e fazer as suas inscrições. 

Fundo de Solidariedade da AAFIT
Os auditores tributários asso-

ciados à AAFIT têm um benefício 
na hora da dor, o nosso Fundo de 
Solidariedade, cujo objetivo é au-
xiliar a família do auditor falecido.

O fundo é constituído por um 

rateio feito pela AAFIT entre os 
associados, no qual cada um con-
tribui com uma taxa atual de R$ 
35,24, que ao final soma-se em 
torno de R$ 12.000,00 para a 
família do falecido.

Turismo

-Pousada de Prado (BA)
Se uma viagem até a colônia de fé-
rias em Prado na Bahia, exige um 
razoável espaço de  tempo, a sua 
associação, através de convênios 
com outras entidades,  disponibiliza  
para  seus  associados, instalações 

mais próximas como as das seguin-
tes associações  AFFEMG; AFFEMAT; 
AFFEGO; ASFARN, pertencentes res-
pectivamente aos estados de Minas 
Gerais, Mato Grosso, Goiás e Rio 
Grande do Norte. Os preços são 

-Medial
O contrato com a prestadora de 

serviços na área de saúde Medial 
foi cancelado no mês de dezem-
bro.  As adesões dos beneficiários, 
que tinham Medial, estão sendo 

feitas nos planos da ASSEFAZ e do 
SLAM/DF. Entre em contato conos-
co para esclarecer suas dúvidas e 
escolher o plano que mais se adé-
qua ao seu estilo de vida.

Planos de Saúde
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- Hidroginástica 
A piscina aquecida da AAFIT 

tem atraído associados e depen-
dentes para a prática de hidrogi-
nástica, venha você também parti-
cipar deste momento de interação 
e descontração. Escolha o seu dia e 
horário da semana. 

convidativos. Informe-se  na AAFIT. 



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

13

CONHEÇA E UTILIZE OS SERVIÇOS COLOCADOS À SUA 
DISPOSIÇÃO E DE SEUS DEPENDENTES  PELA SUA ASSOCIAÇÃO.

Síndrome da Apnéia

(DTM)  - Disfunção 
Temporomandibular                    

Convênio

Apnéia é o termo utilizado para defi-
nir a suspensão da respiração durante 
um intervalo de tempo. A Síndrome da 
Apnéia/Hipopnéia Obstrutiva do Sono 
(SAHOS) é uma condição crônica de 
obstrução da via aérea superior du-
rante o sono. Apnéia é quando ocorre 
o fechamento total das vias aéreas e 
Hipopnéia quando este fechamento é 
parcial. As principais características clí-
nicas de um indivíduo com Apneia são: 
ronco, sonolência diurna e dificuldade 
de concentração (CAPLES, 2005; REI-
MÃO, 1996). A Apnéia pode trazer 
muitas consequências indesejáveis ao 
indivíduo que a possui, por isso deve 
ser controlada. Dentre as formas de 
controle mais comuns está o uso de 
aparelhos intra-orais. O ronco, que não 
deve mais ser avaliado simplesmente 
pelo seu aspecto social e sim conside-
rado um problema médico, pois pode 
preceder a SAHOS em mais de 90% 
dos casos. O ronco também pode ser 
controlado com o uso deste aparelho.

A ATM é a articulação entre a man-
díbula e o osso temporal, graças a 
essa articulação podemos abrir e fe-
char a boca, mastigar, engolir, boce-
jar, falar, enfim realizar movimentos 
tão corriqueiros no nosso dia a dia. A 
disfunção dessa articulação e das es-
truturas a ela ligadas leva o nome de 
DTM (Disfunção Temporomandibular), 
então, todos nós temos ATM (Articu-
lação Temporomandibular), mas DTM 
(Disfunção Temporomandibular) nem 

- dor facial;
-dor de cabeça constante;
- sensação de coceira ou ardor na 
face e/ou cabeça;
- estalidos e/ou dificuldade de abrir 
ou fechar a boca;
-dor de ouvido;
-dores nas costas e ombros;
-zumbidos; 
-sensação de plenitude nos ouvidos 
(ouvido cheio);
- cansaço na mastigação;
- bruxismo diurno e/ou noturno;
- alteração no sono (sono agitado).  

Dr. Márley  César  Lacerda Barbosa
CRO/DF : 3262 / I.E. 1280

Ortodontista e Dor Orofacial.

Cepto Odontologia
A AAFIT firmou recentemente 

uma parceria com o ortodontista Dr. 
Márley César Lacerda Barbosa. O 
profissional atende no Centro Espe-
cializado em Prevenção e Tratamen-
to Odontológico, criado em meados 
de 1996, atualmente localizado 

no SEPS 714/914 Ed. Talento sala 
225. Maiores informação pelos te-
lefones: 61.32457863 - 33478080 
- 96661409 ou pelo site www.cep-
toodontologia.com.br. Segue abaixo 
a descrição de alguns distúrbios com 
os quais o profissional lida:

todos têm. Se você apresentar algum 
dos seguintes sinais, você deverá con-
sultar um especialista em DTM e Dor 
Orofacial para lhe ajudar:
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Banda Pholhas embala 
Confraternização de Final de 

Ano da AAFIT
Aproximadamente 600 pessoas 

prestigiaram no dia 21 de dezem-
bro de 2011 a Confraternização de 
Final de Ano promovida pela AAFIT.  
Durante toda a noite os presentes 
desfrutaram de um farto Buffet re-
gado a muita bebida. O inicio do 
evento foi marcado pelo show de 
Dih Ribeiro e por fim, os associa-
dos e convidados foram embala-
dos pelo som dos Phollas (famosa 
banda dos anos 60) que cantaram 
seus maiores sucessos e fizeram os 
presentes dançarem muito durante 
duas horas de apresentação.  

O presidente da AAFIT, Jadson 
Januário de Almeida, demonstrou 
sua imensa alegria em reencontrar 
seus colegas e ressaltou: “estamos 
aqui para comemorar as conquistas 
do ano de 2011 e nada mais justo 
que saudar o ano vindouro. Apesar 
de termos perdido uma luta a guer-
ra ainda não foi vencida”, confirmou.

Na oportunidade, o presiden-
te da FEBRAFITE, Roberto Kupski, 
agradeceu a parceria e compa-
nheirismo do Fisco Distrital para 
com a Federação e ressaltou que 
não medirá esforços para que a Lei 
que reestrutura os cargos da SEF/
DF não siga adiante. 

Por fim, a Deputada Distrital 
Celina Leão (PSD - DF) informou;  
“meu gabinete estará sempre de 
portas abertas para atender e lu-
tar pelos pleitos da categoria dos 
Auditores Tributários, estes que são 
regidos pelos princípios éticos da 
legalidade e moralidade”, argu-
mentou. 

Além dos associados, familiares 
e convidados estiveram presentes 
ao evento: o Secretário de Fazen-
da do DF, Marcelo Piancastelli; o 
Secretário-Adjunto de Justiça, Di-
reitos Humanos e Cidadania do DF, 
Jefferson Ribeiro; o presidente da 

FEBRAFITE, Roberto Kupski; o Vice-
presidente do TCDF, Manoel de An-
drade; a Deputada Federal Érika 
Kokay (PT-DF); a Deputada Distrital 
Celina Leão (PSD - DF) e o presi-
dente do SINDIFISCO/DF, Jason 
Henrique Cares.



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



16
www.aafit.org.br - aafit@aafit.com.br



17

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



18
www.aafit.org.br - aafit@aafit.com.br



19



20

Vida Mais
Proteção para você e sua família

Grande São Paulo e Capital
[11] 3848-1234

Sistema de Gestão da Qualidade Certificado

Interior e outros estados
0800 773 2234

www.vipsseguros.com.br

Corretora Oficial da Febrafite

ip’s
Corretora de Seguros Ltda.

 s e g u r o s

Benefícios exclusivos para associados, fale conosco.

Garantir a tranquilidade
da sua família é a 
especialidade da Vip´s

Garantir a tranquilidade
da sua família é a 
especialidade da Vip´s
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