AAFIT promove almoço em homenagem aos pais e ao aniversário da associação
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Prezado(a) Associado(a),

A AAFIT tem a honra de convidá-lo(a) para o nosso tradicional almoço em homenagem ao mês
dos pais e ao 54º aniversário da nossa associação. O encontro acontecerá no próximo dia 19
de agosto de 2017, sábado, a partir das 12 horas, na nossa sede social, localizada na SHIN CA
11 Lote 10 – Centro de Atividades do Lago Norte.

Como recordar é viver, em 21 de agosto de 1963, pouco depois da inauguração da capital
federal, 34 servidores do fisco, na época fiscais de Renda e Auxiliares de Fiscalização, se
reuniram e realizaram, com muita coragem e audácia, uma assembleia geral de Constituição
do Centro Social e Cultural da Fiscalização de Rendas de Brasília, denominação originária da
atual AAFIT. Elmo Tambosi foi eleito o primeiro presidente.

De lá para cá, enfrentamos inúmeras dificuldades, mas as vitórias sempre foram maiores. Uma
prova disso é o nosso Complexo Administrativo e Social, que reflete perfeitamente a força e a
importância da nossa categoria perante a sociedade.

Por isso, essa data não pode passar despercebida em nosso calendário social. Então, venha
celebrar conosco o mês dos pais e mais um ano da AAFIT, associação reconhecida
nacionalmente por ter em cada membro um espelho de sua grandeza. A Credsef, nossa
parceira, sorteará brindes.

Os convites serão disponibilizados, a partir do dia 15 de agosto, na sede da AAFIT, das 8h30
às 12h30 e das 13h30 às 17h30, ou no 5º andar do Ed. Vale do Rio Doce, sala nº 505, com
Fernando Rezende, vice-presidente da associação. O valor do convite individual é de R$
100,00.

Saiba mais em nosso site ou pelos telefones: (61) 3468-5871 ou 3468-1808.

Contamos com a sua estimada presença.
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Atenciosamente,

Antônio Luiz Barbosa
Presidente
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