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AAFIT ELEGERÁ NOVOS MEMBROS DA DIRETORIA E 
DOS CONSELHOS NO PRÓXIMO DIA 29

Os associados da Associação dos Audito-
res Tributários do Distrito Federal (AAFIT) 
vão se reunir, em Assembleia Geral Ordi-
nária (AGO), para a eleição de novos mem-
bros da Diretoria Executiva e dos Conse-
lhos Deliberativo e Fiscal. Como apenas 
a chapa “Compromisso e Integração” se 
candidatou, a eleição será por aclamação. 
O encontro acontecerá dia 29 de novembro 
de 2016, no Complexo Administrativo e 
Social da entidade. Conforme disposição 
estatutária, a primeira chamada vai ser re-
alizada às 18h30, com a exigência mínima 
de 2/3 dos associados, e às 19h, com qual-
quer número de presentes.

O presidente da Comissão Eleitoral, 
Moacir Putini, destacou a necessidade de 
os associados participarem das eleições 
como candidatos ou eleitores. “É de suma 
importância, pois assim daremos mais res-
paldo e legitimidade a esse processo elei-
toral e fortaleceremos cada vez mais nossa 
associação, que tão bem tem representado 
nossos interesses nesses 53 anos de exis-
tência”, disse.

Segundo Putini, que já presidiu sete co-
missões eleitorais da AAFIT, a chapa úni-
ca facilitará o processo eleitoral deste ano. 
“Quando tem mais de uma chapa, nós pre-
cisamos formar as mesas, mandar ofício às 

DIRETORIA EXECUTIVA
Presidente: Antônio Luiz Barbosa
Vice-Presidente: Fernando Antônio de Rezende Júnior 
Diretora Financeira: Maria Helena Rodrigues Pereira
Diretor Administrativo: Valter Agapito Teixeira
Diretor Jurídico: João Alves de Oliveira
Diretor de Assistência e Serviços: 
José Emetério Nunes   Neves
Diretor de Aposentados e Pensionistas: Deny Cassimiro
Diretor de Turismo: André Luiz Aguiar Dupin
Diretor de Relações Públicas e de Comunicação Social: 
Ananias Lopes Zedes
Diretora Social e de Esportes: Maria Lúcia da Cunha Martins

agências e à Secretaria para liberar local 
de votação, além de escalar auditores para 
trabalhar no dia, entre outras demandas”, 
avaliou. 

O presidente da Comissão afi rmou ain-
da que a formação de chapa única é refl exo 
de gestões efetivas, otimizadas e transpa-
rentes desde a fundação da associação. “Se 
nós tivéssemos uma entidade bagunçada, 
que não funcionasse direitinho, muita gente 

Para o associado Moacir Putini, que já presidiu sete comissões eleitorais da AAFIT, participação dos 
associados nas eleições é de suma importância
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ia querer se envolver e formar chapas. Como 
nunca houve desvio de dinheiro, corrupção, 
gastos excessivos etc., os associados con-
fi am nos colegas que vão entrar, pois sabem 
que a AAFIT, com gestores e funcionários 
competentes, seguirá representando bem a 
nossa categoria”, fi nalizou.

Confi ra no quadro abaixo o nome dos 
integrantes da chapa “Compromisso e Inte-
gração”:

CONSELHO FISCAL
Efetivos: 
Orlando Ribeiro de Souza
Conceição Álvares Tavares de Castro
Antônio Carlos de Almeida

Suplentes:
Álvaro Valente da Silva
José Vicente Ferreira de Oliveira
Maurílio Severino Carlos

CONSELHO DELIBERATIVO
Efetivos: 
José Ailton de Melo Coelho
Luiz Lins de Oliveira
José da Silva Rego
Vladimir Motta Pereira de Barros

Suplentes:
Jason Henrique Cares
Hildebrando Afonso Gomes 
Santana Carneiro
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NOVEMBRO AZUL: 
AAFIT FAZ PARTE 
DESSA 
CAMPANHA

A Associação dos Auditores Tributá-
rios do Distrito Federal (AAFIT) apoia o 
Novembro Azul, campanha realizada por 
diversas entidades no mês de novembro 
dirigida à sociedade e, em especial, aos 
homens, para conscientização a respeito 
de doenças masculinas, com ênfase na 
prevenção e no diagnóstico precoce do 
câncer de próstata. No Brasil, estima-se 
que todos os anos mais de 70 mil homens 
desenvolvam a doença. Como prevenir é 
o melhor do que remediar, as chances de 
cura e de não ter sequela são muito maio-
res quando se descobre a doença em está-
gio inicial. Por isso, quem tem 50 anos ou 
mais precisa fazer exames regularmente.

Os cinco vencedores da quinta edição 
do Prêmio Nacional de Educação Fis-
cal foram divulgados no último dia 9, no 
Clube de Engenharia de Brasília. Dos 141 
projetos inscritos nas categorias Escolas e 
Instituições, dez chegaram à fi nal.

O colégio da Polícia Militar de Goiás, 
Unidade Nestório Ribeiro, conquistou o 

A campanha surgiu na Austrália, em 
2003, com o nome “Movember”, para apro-
veitar as comemorações do Dia Mundial de 
Combate ao Câncer de Próstata, realizado 
em 17 de novembro. No Brasil, o Novem-
bro Azul foi criado pelo Instituto Lado a 
Lado pela Vida, pioneiro na abordagem de 
questões relacionadas ao câncer de próstata 
no País.

Segundo a entidade, o objetivo do No-
vembro Azul é promover ações para garan-
tir uma mudança de paradigmas em relação 
à ida do homem ao médico e, quando neces-
sário, fazer o exame de toque. A campanha 
obteve ampla divulgação desde que surgiu 
aqui, em 2012. Iluminações de prédios e 

monumentos, palestras, ações em locais de 
grande circulação como estradas, estádios e 
autódromos, e apoio de instituições e per-
sonalidades lembram a importância da rea-
lização de exames preventivos. Apenas em 
2015, por meio de 463 ações, o Novembro 
Azul impactou 87 milhões de pessoas em 
todo o Brasil.

Em vários países, o Movember é mais do 
que uma simples campanha de conscientiza-
ção. Há reuniões entre os homens com o cul-
tivo de bigodes (ao estilo Mario Bros), sím-
bolo da campanha, onde são debatidas, além 
do câncer de próstata, outras doenças como 
o câncer nos bagos, depressão masculina, 
cultivo da saúde do homem, entre outros.

PROJETOS DE ESCOLA DE GOIÁS E DA 
USP SÃO OS VENCEDORES DO PRÊMIO 
NACIONAL DE EDUCAÇÃO FISCAL 2016

primeiro lugar na categoria Escolas, com 
o projeto “Tributos: O que nós temos a 
ver com isso”, realizado no município 
goiano de Jataí. A escola foi representa-
da pela major Selma Rodrigues Silva, que 
recebeu o troféu e a premiação de R$ 10 
mil em dinheiro para ser investida no pro-
jeto. Completaram o pódio da categoria: 
a escola EMEB Coronel Manoel Thiago 
de Castro, de Lages (SC), que levou para 
casa R$ 5 mil em espécie; e o colégio 
EMEI/EMEF Professor Alaor Xavier Jun-
queira, da cidade de Caraguatatuba (SP), 
que recebeu R$ 3 mil.

Na categoria Instituições, o grande 
vencedor foi o projeto “Cuidando do Meu 
Bairro”, uma iniciativa da Escola de Ar-
tes, Ciências e Humanidades da Univer-
sidade de São Paulo (USP), que também 
levou R$ 10 mil de premiação e troféu. 
Em segundo lugar, fi cou a Universidade 
Estadual da Paraíba (UEPB), com o Pro-
grama Receita para Cidadania e para o 
Desenvolvimento, realizado no campus 
de Campina Grande, com premiação de 
R$ 5 mil.

Com informações da Febrafi te

MÊS MUNDIAL DE COMBATE AO
CÂNCER DE PRÓSTATA


