
Uma das etapas mais importantes da 
vida de todo ser humano é a aposen-

tadoria, período em que ocorre uma mu-
dança considerável na rotina. Não é hora 
de abraçar o ócio, “deixar para amanhã” 
e esfriar o sangue nas veias. É hora de se 
redescobrir, se reinventar e crescer ainda 
mais com a vantagem de ter o tempo, a 
maturidade e a sabedoria como aliados. É 
hora de rever amigos, se aproximar mais 
da família, relembrar e participar de novas 
histórias (grandes histórias), fazer viagens 
sem a companhia do relógio, curtir ativi-
dades prazerosas, contemplar e saborear o 
melhor do dia a dia e abraçar com unhas 
e dentes aqueles projetos que fi caram es-
condidos na gaveta por décadas. É hora de 
viver intensamente… Para sempre!

A associada e psicóloga Eliana Apare-
cida Torrezan Bonomi, que se aposentou 
há pouco mais de dois meses, tem uma 
receita infalível para a nova fase da vida: 
“primeiramente, inclua em sua programa-
ção diária atividades que lhe dê prazer. 
Como muito provavelmente os cuidados 
com a saúde e o bem-estar foram relegados 
ao segundo ou terceiro plano ao longo de 
muitos anos, é importante priorizá-los ago-
ra. Por isso, caminhada, academia e bons 
livros para espairecer a mente, dentre tan-
tas alternativas, são sempre bem-vindos”. 
Para ela, é importante não adiar por muito 
tempo a inclusão de outros afazeres na ro-
tina, pois “corre-se o risco de instalar-se a 
acomodação”.

Eliana lembra ainda as armadilhas que 
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os recém-aposentados devem evitar para 
não entrar em depressão: “ontem estáva-
mos na ativa, hoje não mais. Agora somos 
taxados de ‘inativos’. É como se não pre-
cisassem mais do nosso conhecimento, 
do nosso empenho, da nossa colaboração. 
Ledo engano. Não devemos admitir tal 
sentimento”. Segundo ela, os cuidados de-
vem ser adotados muito antes da mudan-
ça funcional. “Cada pessoa tem interesses 
bem diversos que devem ser exercitados 
paralelamente à atividade profi ssional, 
ainda que de modo menos intenso. Dessa 
forma, não podemos esperar os fi lhos cres-
cerem ou saírem de casa, esperar a aposen-
tadoria tampouco, para só então assumir 
funções na sociedade, na comunidade, na 
igreja, na família etc.”, afi rma.

Sobre esse novo caminho a ser trilhado, 
o presidente da Associação dos Auditores 
Tributários do Distrito Federal (AAFIT), 
Jadson Januário de Almeida, afi rma que 
“a vida não termina agora; ela recomeça”. 
Jadson faz um convite aos associados que 
serviram ao Estado durante grande parte 
da trajetória e que agora ganharam mais 
tempo para rever amigos: “a nossa asso-
ciação está de portas abertas para todos 
vocês. Venham usufruir dos benefícios que 
conquistamos juntos ao longo desses anos. 
Como sabem, aqui é a extensão da nossa 
casa. Venham relembrar e participar de no-
vas histórias. Serão sempre bem-vindos”. 
O convite do presidente está feito. Nada de 
abraçar o ócio, “deixar para amanhã” e es-
friar o sangue nas veias… É hora de viver 
intensamente… Para sempre!

Enquanto muitos 
se aposentam…
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No primeiro semestre deste ano, 
oito associados, após anos de 

excelentes serviços prestados à so-
ciedade por meio da Secretaria de 
Fazenda do Distrito Federal, se apo-
sentaram e começaram uma nova fase 
de vida. São eles: Antônio Alves do 
Nascimento Neto, Edmar Andrade de 
Almeida, Eliana Aparecida Torrezan 
Bonomi, Francisco Correa Rabello, 
Orlando Ribeiro de Souza, Paulo Luiz 
Figueiredo de Oliveira, Suzi Corrêa 
Marques Cosmo e Wilson Thadeu da 
Silva.

Em julho de 1995, há exatos 20 anos, 
150 concursados tomaram posse como 
auditores tributários na Secretaria de 
Fazenda do Distrito Federal. Eles foram 
a primeira turma do último concurso 
para o cargo, hoje cada vez mais escasso 
de servidores. E o novo certame? Com 
a palavra, o GDF…



Nos últimos meses, tornaram-se rotina invasões na 
sede da Secretaria de Estado de Fazenda do Dis-

trito Federal (SEF/DF), localizada no Edifício Vale 
do Rio Doce, no Setor Bancário Norte (principalmen-
te no saguão e área externa do prédio), por integrantes 
do Movimento dos Trabalhadores sem Teto (MTST) 
ou do Movimento Resistência Popular pelo Direito à 
Cidade, que pressionam o GDF a conceder ou prorro-
gar benefícios fi nanceiros: “auxílio-aluguel”, “auxílio 
vulnerabilidade” etc.

Longe de adentrar no mérito das demandas desses 
movimentos, é preciso garantir a segurança dos servi-
dores que laboram na SEF/DF, pois essas “invasões” 
provocam, no mínimo, algum tipo de constrangimen-
to e pressão psicológica, na medida em que as ativi-
dades passam a ser desenvolvidas em um ambiente 
apreensivo que, a qualquer momento, poderá ser ata-
cado e com a possibilidade de os servidores terem a 
liberdade privada por conta dos interesses dos mani-
festantes.

Nessa perspectiva, o que se espera é uma postura 
mais proativa por parte dos gestores da SEF/DF e das 
autoridades de segurança pública como, por exemplo, 
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MANIFESTAÇÕES VIRAM ROTINA EM FRENTE À SEF/DF

5ª EXCURSÃO PARA A POUSADA EM PRADO (BA): 
SOLICITAÇÕES SUPERAM AS EXPECTATIVAS

o destacamento preventivo de policiais militares para garantir a segurança 
nos acessos às dependências da Secretaria de Fazenda, principalmente no 
início de cada mês, quando ocorre a maioria dos protestos.

A confraternização em homenagem ao aniversário de 
52 anos da AAFIT e ao mês dos pais acontecerá em 21 de agosto, 

a partir das 20h, no Espaço Patrícia Buffet. 
A festa será animada pela banda Focus, de Goiânia. Participe!

Anote aí 
na sua 

agenda!
52 anos da AAFIT e ao mês dos pais acontecerá em 21 de agosto, Anote aí Anote aí 

agenda!

A 5ª excursão para a pousada em Prado (BA), que será re-
alizada em setembro, superou a dos anos anteriores em 

volume de solicitações. Foram mais de 50 pedidos, mas as va-
gas para todos os 17 apartamentos que o local dispõe já estão 
ocupadas. Os sortudos que participarão dessa etapa serão ainda 
mais bem tratados, uma vez que a pousada passou por várias 
melhorias, como construção de 120 metros de muro da entrada, 
substituição de camas tradicionais por camas box queen size, 

troca de televisores transistorizados por aparelhos de Led etc.
Quem quiser garantir um lugar na excursão do ano que 

vem, deve fi car atento à abertura das inscrições e se ante-
cipar, pois as vagas são limitadas. Se não aguentar esperar 
até a próxima viagem, é possível viajar para esse lugar pa-
radisíaco quando quiser. Para isso, é necessário reservar um 
apartamento com antecedência diretamente na associação ou 
pelo telefone: (61) 3468-5871.
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Segundo a Polícia Militar, ocupação em julho contou com mais de 500 manifestantes do 
Movimento Resistência Popular pelo Direito à Cidade (Foto: Luciana Amaral/G1)


