




Prezados associados,

Maio é muito importante para todos nós, 
pois é quando comemoramos o mês das mães. 
Mesmo com todas as dificuldades encontradas, 
a AAFIT e o Sindifisco-DF não mediram es-
forços para homenagear todas as mães que nos 
dão sustentação e afeto incondicionais. Tenho 
plena convicção de que as homenagens presta-
das no dia não chegaram a uma parcela mínima 
capaz de mensurar o tamanho e a importância 
do amor materno que só uma mãe guarda den-
tro do peito.

Nesse sentido, gostaria, mais uma vez, de 
parabenizar todas as mães, especialmente as que 
fazem parte da nossa família do Fisco do Distri-
to Federal. Essas mães são lutadoras incansáveis 
e tornam o nosso dia a dia mais proveitoso por-
que sempre estão dispostas a nos oferecer pala-
vras sábias, caminhos iluminados e um trabalho 
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exímio, elementos fundamentais para nos fortalecer 
como seres humanos e como representantes da nossa 
categoria, mesmo com todas as barreiras que encontra-
mos na nossa jornada.

Agradeço a todos que puderam nos prestigiar, 
ao apoio dos nossos parceiros no evento e, principal-
mente, aos colaboradores da AAFIT, que mais uma vez 
se dedicaram para tornar esse evento grandioso. Sem o 
apoio do nosso corpo administrativo, a festa não teria 
sido um sucesso.

Um abraço!

Antônio Luiz Barbosa
Presidente da AAFIT
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O almoço em homenagem às 
mães organizado pela Associação dos 
Auditores Tributários do Distrito Fe-
deral (AAFIT) e pelo Sindicato dos 
Auditores da Receita do Distrito Fe-
deral (Sindifisco-DF) reuniu, em 18 
de maio de 2019, cerca de 300 convi-
dados na Sede Administrativa e Social 
Lirando de Azevedo Jacundá. Houve 
antes da refeição uma missa celebra-
da pelo padre José Henrique, acom-
panhado pelo grupo de canto “Toca 
senhor”.

 

A festa, que lotou os dois am-
bientes disponibilizados, contou com 
música ao vivo, coquetel e almoço 
com cardápio refinado. Segundo o 
presidente da AAFIT, Antônio Luiz 
Barbosa, “damos muita importância a 
esses encontros. Essa é uma forma de 
nos unirmos ainda mais, nos encon-
trarmos com nossos colegas dos tem-
pos de trabalho e confraternizar. Esse 
encontro é muito importante para a 
família aafitiana, e a família é a base de 
toda a sociedade”.

O vice-presidente da AAFIT 
e presidente do Sindifisco-DF, Ru-
bens Roriz, detalhou a importância 
do evento. “Este é o momento em que 
todas as gerações do Fisco se reúnem 
para estreitar as relações e para pensar 
o Fisco do futuro porque todos nós, 
independentemente se somos da ativa, 
aposentados ou pensionistas, estamos 
construindo o Fisco brasiliense do fu-
turo”, avaliou.

 
Durante a festa, houve sorteio 

de prêmios patrocinados por AAFIT, 
Sindifisco-DF, Sicoob Credsef e Rio 
Quente Resort. Os associados rece-
beram, entre outros, kit de perfume, 
relógios, sorveteiras, tablets, robô as-
pirador, depilador elétrico, chapinha e 
escova, fritadeira elétrica etc.

O site da AAFIT (http://www.aafit.org.br/) está sempre atualizado com notícias do seu interesse. 
Entre, leia e mantenha-se informado sobre tudo que acontece na associação e nas áreas fiscal e tributária.
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AAFIT e
Sindifisco-DF
promovem
almoço em
homenagem
às mães



A diretoria da AAFIT apro-
veitou o encontro para homenagear 
as associadas Maria Helena Rodri-
gues Pereira, Geny José Teobaldo da 
Costa e Conceição Álvares Teixeira de 
Castro. Barbosa disse que as três fo-
ram escolhidas para representar todas 
as mães aafitianas “em razão dos rele-
vantes serviços prestados à classe fiscal 
e da infindável contribuição na defesa 
dos interesses dos Auditores Fiscais 
do DF”.

 
Para a associada Geny José 

Teobaldo da Costa, “a homenagem 
foi maravilhosa. Eu me senti muito 
lisonjeada pela classe e pela diretoria 
ao me escolherem para representar as 
auditoras. Fiquei muito feliz com essa 
homenagem. A nossa AAFIT é a con-
tinuação da minha família, é a minha 
segunda casa”.

 
A associada Conceição Álvares 

Teixeira de Castro considerou que re-
presentar todas as mães é algo muito 

Para quem participou e quiser guardar esse momento em imagens, as fotos em alta resolução do almoço já estão disponíveis 
em nosso site na aba Menu principal/Galeria de fotos (ao lado esquerdo). Há a opção de baixá-las para seu computador. 
Aproveite.
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APOSENTADAS 
EM 2014

Maria Helena Araújo do Prado, Auditora-Fiscal da Receita, aposentada em 23 de janeiro de 2014.

Sila Neydê Pontes de Medeiros, Auditora-Fiscal da Receita do Distrito Federal, aposentada em 
16 de julho de 2014.

APOSENTADAS 
EM 2015

Eliana Aparecida Torrezan Bonomi, Auditora-Fiscal da Receita do Distrito Federal, aposentada 
em 13 de maio de 2015.

Suzi Corrêa Marques Cosmo, Auditora-Fiscal da Receita do Distrito Federal, aposentada em 
11 de junho de 2015.

APOSENTADAS 
EM 2016

Maria Teresa Melo Paz Almeida, Auditora-Fiscal da Receita do Distrito Federal, aposentada em 
19 de janeiro de 2016.

Cristina Gomes Hollanda, Auditora-Fiscal da Receita do Distrito Federal, aposentada em 
15 de junho de 2016.

Maria Auxiliadora da Silva, Auditora-Fiscal da Receita do Distrito Federal, aposentada em 23 
de setembro de 2016.

APOSENTADAS 
EM 2017

Rosana Rocca do Amaral, Auditora-Fiscal da Receita do Distrito Federal, aposentada em 18 
de maio de 2017.

Susana Garcia Pereira, Auditora-Fiscal da Receita do Distrito Federal, aposentada em 
28 de julho de 2017.

APOSENTADAS 
EM 2018

Ana Lucia Paz Magalhães, Auditora-fiscal da Receita do Distrito Federal, aposentada em 
15 de março de 2018.

Homenagens

Associadas Maria Helena e Rosana, agora aposentadas, receberam homenagem 
devido ao excelente trabalho realizado pelo Fisco e pela sociedade brasiliense

elevado. “A gente se sente mui-
to bem, ao mesmo tempo muito 
agradecida a Deus por ter sido 
chamada para uma homenagem 
como essa. Agradeço muito a to-
dos da AAFIT por ter me pro-
porcionado um momento como 
este”.

 
Já para a associada Maria 

Helena Rodrigues Pereira, que 
também é diretora financeira da 
associação, a homenagem foi uma 
surpresa. “Eu não esperava. Tra-
balho para a AAFIT há muitos 
anos, mas sem esperar nenhuma 
recompensa. Por isso, essa ho-
menagem da AAFIT me deixou 
muito sensibilizada”, disse.

 
Por fim, a AAFIT ainda homena-

geou as associadas que se aposentaram de 
2014 a 2018 (confira a lista na tabela abai-
xo) devido ao excelente trabalho realizado 
pelo Fisco e pela sociedade brasiliense du-
rante os anos em que estiveram na ativa.



Os
 pr

em
iad

os

O site da AAFIT (http://www.aafit.org.br/) está sempre atualizado com notícias do seu interesse. 
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 Almoço em homenagem às mães:

imagens da celebração
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Especial
 Almoço em homenagem às mães:

imagens da celebração
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Veja e baixe as fotos do almoço em nosso site, na aba Menu principal/Galeria de fotos (ao lado esquerdo).
Fotos das páginas 6, 7, 8 e 9: Diego Freitas
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Apesar do consenso acerca da ne-
cessidade de ampla reforma tributária no 
país, ela corre sérios riscos de virar nova-
mente alvo de disputa entre representantes 
do Executivo, Legislativo e até do setor pri-
vado, no jogo de empurra-empurra de in-
teresses político-econômicos, e não avançar. 
Há mais de 30 anos, o tema é discutido nas 
esferas de governo. Aprovada pela Comis-
são de Constituição e Justiça (CCJ) da Câ-
mara dos Deputados nesta quarta, dia 22, a 
proposta apresentada pelo deputado Baleia 
Rossi (MDB-SP) é a aposta do presiden-
te da Câmara, Rodrigo Maia, e de líderes 
do grupo de partidos batizado de Centrão, 
que inclui PP, PR, PRB e Solidariedade. 
Pela União, o secretário da Receita Federal, 
Marcos Cintra, tem dito que o governo tra-
balha para encaminhar uma proposta para 
modificar o modelo tributário nacional, a 
iniciar pela simplificação dos impostos fe-
derais: PIS, Cofins e IPI. E só na segunda 
etapa entrariam os impostos estaduais e 
municipais.

O fato é que, enquanto se discute 
o melhor modelo para dividir o bolo tri-
butário e a fantástica conta do “ninguém 
sai perdendo”, o país passa por período de 
baixíssimo crescimento econômico e estag-
nação da produtividade, em que reformas 
estruturais, tanto no campo macroeconô-
mico quanto no microeconômico, são fun-
damentais para a retomada do crescimento. 
Com sete estados em calamidade finan-
ceira, a situação desses entes subnacionais 
é ainda mais grave e qualquer medida que 
possa representar uma aspirina poderá 
complicar a situação fiscal.

O grande problema é que, para a 
União, a Previdência é mais importante. Já 
para os governos regionais, a reforma tribu-
tária representa o começo do fim de várias 
distorções. Até porque a União desonera 
tributos partilhados com estados e municí-
pios e majora tributos não partilhados. Os 

Por Juracy Soares*

        O grande 
problema é que, para 
a União, a Previdência 
é mais importante.

estados estão com imposto cada vez mais 
obsoleto, receitas de transferência baixa, 
além de uma série de outros problemas fis-
cais.

Como tem demonstrado o Centro 
de Cidadania Fiscal (Ccif), com o apoio de 
entidades do fisco, entre elas a Febrafite, o 
país precisa de ampla reforma para redu-
zir a complexidade, a insegurança jurídica 
e a iniquidade tributária. Segundo o think 
tank, a complexidade do sistema é notá-
vel entre os tributos sobre bens e serviços 
(PIS/Cofins, IPI, ICMS e ISS), em que 
bases parciais e superpostas requerem clas-
sificação/distinção, além de proliferarem as 
renúncias fiscais, os regimes especiais, as 
isenções e reduções de bases de cálculo, cuja 
regulação é feita por milhares de leis, porta-
rias e decretos emitidos nas três esferas de 
governo.

Essa guerra fiscal desestrutura as 
finanças estaduais e, muitas vezes, somos 
obrigados a remanejar capítulos inteiros na 
legislação para atender a uma única empre-
sa porque ela “exige” um tratamento tribu-
tário diferenciado, fora a questão da defasa-
gem na correção da Tabela do Imposto de 
Renda e a falta de política de correção peri-
ódica que reflita a variação da renda média 
do contribuinte, como defende há anos o 
Sindifisco Nacional. O fato é que o país 
necessita abandonar o sistema tributário 
atual, ineficiente para os padrões de hoje. 
Bom lembrar o relatório Doing Business, 
do Banco Mundial, de 2018, o qual mos-
tra que, entre 190 países, o Brasil aparece 
na 184ª posição no critério “pagamento de 
impostos”, e em último lugar onde as em-
presas gastam mais tempo para calcular 
e pagar tributos: 1.958 horas por ano em 
média.

Se é óbvio que temos um sistema 
tributário disfuncional, por que ela não sai 
do papel? Além das disputas políticas, há 

interesses privados contrários às mudanças. 
Especialmente os beneficiados pelas re-
núncias tributárias, entre outros privilégios 
fiscais, sendo interessante manter a situação 
como está e o custo depois vem para o se-
tor público e para todos nós que pagamos 
a conta.

Com o tema de volta à pauta, é im-
portante ressaltar que uma reforma ideal 
deve ser a que tenha como características 
a neutralidade, a equidade, a simplicidade 
e a transparência a fim de não distorcer a 
forma de organização das empresas e per-
mitir ponderar a carga tributária para que 
ela se mantenha sem privilégios no trata-
mento com os contribuintes. O momento 
exige um pacto nacional maior, com efetiva 
participação e aceitação da União, estados e 
municípios. Devemos avançar para resgatar 
a confiança de empreendedores, promover 
ambiente amigável à geração de negócios, 
emprego e renda. Afinal, a redução do cus-
to de calcular tributos no Brasil e promover 
um ambiente propício à instalação de novas 
empresas e o crescimento das atuais deve 
ser busca de todos pelo bem da nação.

É natural, portanto, que, em tempos 
de crise, surjam com mais força no cenário 
político críticas ao modelo, à carga tributá-
ria e o discurso de que é preciso achatar os 
gastos do Estado. É preciso fazer a reforma 
do Sistema Tributário Nacional, desde que 
preserve o Pacto Federativo, não desesta-
bilize ainda mais os serviços públicos, com 
diminuição da presença do Estado, de que 
tanto necessita a sociedade brasileira, com-
posta na maioria por pobres.

* Juracy Soares, doutor em Ciências 
Jurídicas (UMSA/Arg), mestre em Con-
troladoria pela UFC, graduado em Direito 
e Contabilidade pela UFC, auditor fiscal e 
presidente da Febrafite (Federação Brasi-
leira de Associações de Fiscais de Tributos 
Estaduais).

Artigo originalmente publicado no Correio Braziliense, em 27/05/2019.

GUERRA TRIBUTÁRIA E
A REFORMA NECESSÁRIA
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A convite do presidente da Febrafi-
te, Juracy Soares, os presidentes da AAFIT, 
Antônio Luiz Barbosa, e do Sindifisco-DF, 
Rubens Roriz, se reuniram com o secretário 
de Fazenda do DF, André Clemente, em 
18 de maio de 2019. O objetivo da reunião 
foi convidar o secretário para participar do 
Congresso da Febrafite, que será realizado 
neste mês, em São Paulo, bem como para 
o lançamento do Prêmio Nacional de Edu-
cação Fiscal. O ex-presidente da AAFIT 
Lirando de Azevedo Jacundá também par-
ticipou do encontro.

Na oportunidade, os principais 
representantes do Fisco distrital aprovei-
taram para tratar de quatro assuntos rele-

A 4ª edição do Congresso Luso-Brasileiro de Auditores 
Fiscais ocorrerá entre os dias 16 e 19 de junho de 2019, na ci-
dade de São Paulo. Anteriormente realizado pela Febrafite, em 
conjunto com a Associação Sindical dos Profissionais da Inspe-
ção Tributária e Aduaneira (APIT), de Portugal, o Congresso 
deste ano terá, somados a esta parceria, a Associação Nacional 
dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (Unafisco 
Nacional) e o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Re-
ceita Federal do Brasil (Sindifisco Nacional), o que torna este 
evento o maior já organizado pela classe fiscal no país.

O tema central escolhido para o Congresso é “Novo pa-
radigma na relação fisco-contribuinte”, que é uma preocupação, 
pertinente e tempestiva, de todo o fisco nacional. Diversos se-
tores da sociedade civil concordam que devemos avançar nessa 
pauta para resgatar a confiança e a segurança de empreende-
dores, promover um ambiente amigável à geração de negócios, 
empregos e renda. Para isso, não basta manter uma discussão 
dentro da categoria, é preciso abrir o diálogo com todos os in-
teressados.

Para um grande Congresso, haverá uma abertura gran-
diosa. No dia 16 de junho, às 18h, com o apoio da Secretaria 
de Cultura do Estado de São Paulo, a Sala São Paulo receberá 
a solenidade inicial, que será seguida de espetáculo musical e 
coquetel. Dos dias 17 a 19 de junho, das 9h às 17h30, o hotel 
Maksoud Plaza será palco de palestras e debates, com a parti-
cipação de convidados internacionais. Para saber mais sobre a 
programação do evento, basta acessar o site do Congresso: 
https://congressolusobrasileiro.org.br/.

Com o objetivo de fomentar os temas que serão deba-
tidos no 4º Congresso Luso-Brasileiro de Auditores Fiscais  
que acontecerá nos dias 16 a 19 de junho na capital paulista, 
a Revista Febrafite está com inscrições abertas para a submis-
são de artigos para publicação na edição nº 38, nas versões 
impressa e digital.

As inscrições devem ser feitas até o dia 21 de junho 
para o e-mail ascom@febrafite.org.br, cujos trabalhos deve-
rão abordar  temas relacionados aos assuntos: a reconstrução 
do modelo tributário – propostas;  o modelo da adminis-
tração tributária no século XXI;  o papel dos impostos no 
combate às desigualdades; IVA europeu: sonegação, inovação, 
jurisdição, tendências, operacionalização e melhores práticas 
na Europa; as relações fisco-contribuintes; e Lei Orgânica da 
Administração Tributária (LOAT).

Para submeter trabalhos à revista, a/o interessada/o 
precisa seguir as orientações no Regulamento da edição que 
se enconta no site da Febratite: http://www.febrafite.org.br. 

Com informações da Ascom/Febrafite.

BarBosa e ruBens participam de agenda com 
secretário de Fazenda do dF

vantes para a categoria. Sobre o concurso 
público, segundo Rubens Roriz, o secretá-
rio manteve firme o compromisso de reali-
zar concurso para o cargo de auditor-fiscal 
da Receita do DF para este ano. Para Bar-
bosa, “essa é a nossa maior necessidade há 
mais de duas décadas. Então, é com muita 
satisfação que recebo essa notícia. Precisa-
mos oxigenar nossa categoria. Já passou da 
hora de termos novos auditores fiscais. Es-
pero que esse compromisso seja cumprido”.

Outro tema discutido foi o Precató-
rio 2253/1990, que é o primeiro da fila cro-
nológica do Tribunal de Justiça do Distrito 
Federal e Territórios (TJDFT) para paga-
mento. “Reiteramos que os valores já estão 

caucionados no TJDFT pendentes apenas 
de manifestação de desembargador do pró-
prio Tribunal, para o deslinde de pagamento. 
Todavia, apresentamos preocupação quanto 
à manifestação do procurador no que tange 
aos cálculos do precatório. O secretário se 
comprometeu a levar o caso ao governador 
Ibaneis e, posteriormente, uma agenda com a 
própria PGDF”, disse Rubens.

Os representantes do Fisco discu-
tiram ainda sobre o Pró-Receita, em que o 
secretário afirmou que iria verificar a última 
redação e avaliar o “time” de encaminhamen-
to, a CLDF, com o governador, e, por fim, a 
questão da Proposta de Emenda à Lei Orgâ-
nica (PELO) 77/2017.

São Paulo Sediará 4ª edição do 
CongreSSo luSo-BraSileiro de 
auditoreS FiSCaiS

inSCriçÕeS aBertaS Para 
SuBMiSSão de traBalHoS 
À reViSta FeBraFite | 
CongreSSo luSo-BraSileiro 
de auditoreS FiSCaiS
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O início de 
um novo governo 
que foi sufragado pe-
los eleitores nas últimas 
eleições distritais é sempre 
o momento para fazer coisas 
novas e diferentes. O atual go-
verno do Distrito Federal tomou 
posse no início do ano tendo como 
timoneiro-mor o governador Ibaneis 
Rocha, que adotou como slogan: “É 
tempo de ação”. Aproveitando a lo-
gomarca, parafraseamos: É TEMPO 
DE AGIR E REALIZAR O CON-
CURSO PÚBLICO PARA O CAR-
GO DE AUDITOR-FISCAL DA 
RECEITA DO DF. Isso é agir com 
novidade e fazer a diferença. Depois 
de duas tentativas frustradas, o tem-
po presente conspira para a realiza-
ção do certame. São passados 25 anos 
do último concurso e, desde então, já 
tivemos um edital em 2011, que foi 
cancelado, e depois uma autorização 
em 2015, da mesma forma anulada. 
Esses fatos dizem respeito ao cargo 
de auditor-fiscal da Receita do DF, 
mas não podemos esquecer que em 
2001 tivemos um concurso para o 
cargo de fiscal da Receita do DF. E já 
são passados 18 anos. É muito tem-
po sem concurso. Nenhuma carreira 
consegue sobreviver sem ser renovada 
por tanto tempo.

Entretanto, agora, chegou a 
hora e não temos como esperar. Esse 
é o tempo de agir. Vejam só: as com-
balidas finanças distritais precisam de 
arrecadação para sair da crise. Está 
provado cientificamente que quanto 
mais auditor, mais arrecadação tribu-
tária. E a falta de auditor pode levar a 
um colapso fiscal e, consequentemen-
te, à queda de arrecadação tributária. 
Além da queda de arrecadação atual 
e futura, a falta de concurso público 
para auditor-fiscal da Receita conti-
nuará a produzir outro efeito nefasto 

É tempo de ação e tempo de 
concurso púBlico
Por Rubens Roriz*

para as próximas gerações, qual seja a 
não transmissão de conhecimentos e 
experiências acumulados ao longo de 
anos para os novos concursados. O 
quadro de recursos humanos da Ad-
ministração Tributária brasiliense é 
desanimador. Hoje, temos apenas 388 
auditores-fiscais na ativa, com previ-
são de aposentações de 49 em 2019; e 
47 de 2020 a 2022, ano em que che-
garemos a tão somente 292 agentes 
competentes para arrecadar tributos 
no âmbito do DF, que atualmente 
possui 3,013 milhões de habitantes. 
É alarmante e ao mesmo tempo pre-
ocupante.

Outro aspecto relevante é a 
adoção de algumas desonerações fis-
cais (revogação do diferencial de alí-
quota do Simples Nacional); aceno 
de redução de alíquotas de espécies 
tributárias (IPVA, ITBI e ITCD); 
bem como a reinserção de alguns 
benefícios fiscais que são praticados 
por alguns estados da região Centro
-Oeste aqui no DF. Tudo isso pode 
de imediato trazer uma redução na 
arrecadação tributária. Acrescente-
se ainda o crescimento vegetativo da 
folha de pagamento dos servidores 
públicos brasilienses, em patamares 
acima de 2%. Isso, além de tencionar 

a relação do governo com os servido-
res distritais, pode gerar indicadores 
de desempenho ruins no contexto da 
Lei de Responsabilidade Fiscal, 
enquadrando o DF em cominações 
legais prejudiciais à saúde financeira 
do ente federado. 

Por isso, entendemos, esse é o 
tempo de agir com o concurso. Preci-
samos desoxidar a máquina tributária 
e oxigenar o fisco brasiliense. Somen-
te o concurso público poderá resolver 
estas questões. Temos o firme com-
promisso do secretário de Estado de 
Fazenda, Planejamento, Orçamento 
e Gestão, André Clemente, que tam-
bém é auditor-fiscal da Receita do 
DF, de realizar o certame concursal, 
que já está avençado com a instituição 
Cebraspe. Por fim, para concluir, tra-
zemos um conselho da Bíblia Sagra-
da, quando, em Eclesiastes capítulo 3 
a partir do versículo 1, enfatiza que 
há tempo para todo propósito debai-
xo do céu: há tempo de cancelar, mas 
agora é TEMPO DE REALIZAR 
O CONCURSO.

* Rubens Roriz da Silva é presidente 
do Sindifisco/DF e vice-presidente 
da AAFIT
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Assim como nos anos ante-
riores, a procura por momentos de 
descontração e lazer na tradicional 
excursão para a Colônia de Férias de 
Prado (BA), que será realizada entre 
16 e 23 de outubro de 2019, superou 
as expectativas. O volume de interes-
sados foi quase o dobro da quantida-
de máxima de quartos disponíveis. As 
inscrições para esta edição já foram 
encerradas, mas como existe a possi-
bilidade de desistências ou alterações 
nas reservas já solicitadas, quem ain-
da tiver interesse em participar, pode 
entrar em contato com a AAFIT e 

colônia de FÉrias de prado: 
lista de interessados supera
as expectativas

Antônio Luiz Barbosa
presidente da AAFIT

incluir o nome na lista de cadastro 
reserva.

Composta por 17 apartamen-
tos mobiliados, churrasqueira, cozi-
nha, piscinas (adulto e infantil), área 
esportiva e “camping”, a colônia pos-
sui a estrutura perfeita para momen-
tos inesquecíveis de diversão entre 
amigos e familiares. 

Não há custo de hospedagem 
para os associados, que apenas co-
locam a mão no bolso para despesas 
com traslados aéreo (Brasília – Porto 
Seguro – Brasília) e terrestre (Por-
to Seguro – Prado – Porto Seguro), 
por meio de uma empresa de turis-

mo. Além disso, para garantir energia 
para todas as aventuras, a associação 
ainda oferece café da manhã bem re-
forçado, churrasco na própria pousa-
da e um jantar em um dos restauran-
tes da cidade. 

De acordo com a revista Azul 
Magazine, a cidade de Prado, loca-
lizada a apenas 80 quilômetros de 
Teixeira de Freitas (BA), reúne belas 
praias, natureza intocada, vilarejos 
simpáticos e uma rica gastronomia. 
Há uma atração ainda pouco explo-
rada pelos turistas: o Parque Nacio-
nal do Descobrimento. “É lá que fica 
o Monte Pascoal, primeira porção de 
terra avistada por Pedro Álvares Ca-
bral na chegada ao Brasil, segundo 
historiadores”, ressaltou o periódico.

“SE A IDEIA é APROvEITAR COM 
AMIGOS E FAMIlIARES, A UM 

PREçO MUITO ACESSívEl, 
MOMENTOS INESqUECívEIS 

DE TRANqUIlIDADE E 
DIvERSãO EM UM lOCAl 

PARADISíACO, A 
NOSSA POUSADA DE 
PRADO é A MElhOR 

INDICAçãO”.

Quem quiser ga-
rantir um lugar na excur-
são do ano que vem, deve 
ficar atento à abertura das ins-
crições e se antecipar, pois as va-
gas são limitadas. Se não aguentar 
esperar até a próxima viagem, é pos-
sível viajar para esse lugar paradisíaco 
em qualquer época do ano. Para isso, é 
necessário reservar um apartamento com 
antecedência diretamente na associação ou 
pelo telefone: 

(61) 3468-5871
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Cote seu seguro de vida por meio 
do site da AAFIT

Conheça e utilize os convênios 
que só a AAFIT pode oferecer

A AAFIT disponibilizou no site um 
formulário para facilitar a cotação de seguro 
de vida pela Vip’s Seguros. Em apenas alguns 
minutos, é possível preencher as informações 
básicas (nome completo, data de nascimen-
to, e-mail, estado, município, telefone e mais 
detalhes) e enviar o formulário para cotação, 
que está disponível http://www.aafit.org.br/, 
Cotação de Seguro de Vida (menu Parcei-
ros, à direita no site). Qualquer dúvida, entrar 
em contato com a Vip’s Seguros por telefone: 
0800 773 2234 ou e-mail: faturamento@vip-
sseguros.com.br. Falar com Eronilda Oliveira.

Com objetivo de ampliar ainda mais o bem-estar de associados, dependentes e pensionistas, a AAFIT possui 
diversos convênios com empresas de saúde, crédito, seguros, lazer, estética, serviços, educação, turismo etc.

Assim, é possível usufruir de descontos especiais e inúmeras outras vantagens ofertados pelas empresas parceiras: 

• Vip’s Seguros
• Axa Seguros
• Corretora Seguros BRB
• Sicoob Credsef
• Asbac Brasília
• Lava Aí Ecolavagem
• Óticas Brasiliense

Além disso, a associação oferece reservas para a Pousada de Prado (BA) com diárias a preços imbatíveis e a 
utilização dos salões de festas da sede da entidade, tanto para eventos quanto para reuniões. Para saber mais sobre os 
benefícios que só a AAFIT é capaz de oferecer, basta entrar em contato pelo telefone: (61) 3468-5871.

• Faculdade Icesp
• Colégio Promove
• Drogaria Santa Marta
• Aquário de São Paulo
• Grupo Rio Quente Resort
• Park Idiomas Guará
• Centro Educacional Sigma

• Wizard Asa Norte
• Faculdade UPIS
• Centro de Estética Simone Santiago
• Vila Velluti Hotel de Campo SPA e Convenções
• Colégio Sigma e
• Colégio Santa Dorotéia.
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Você sabe o que é 
sensibilidade dentária?

A sensibilidade dentária tem origem 
na exposição da dentina, tecido que apresen-
ta várias inervações, e isso pode ocorrer por 
retração gengival (expondo a raiz dentária) 
ou por desgaste do esmalte que cobre a co-
roa do dente. Lesões de cárie, restaurações 
com microinfiltrações, escovação excessiva, 
bruxismo (ranger de dentes), alternância de 
estímulos quente e frio e alimentos ácidos ou 
doces podem provocar essa sensibilidade.

Se ficou curioso sobre o tratamento, 
vale ressaltar que são indicadas para a sen-
sibilidade dentária a aplicação de flúor nas 
formas verniz ou gel e a utilização de pro-
dutos impermeabilizantes para as superfícies 
de restaurações e, principalmente, de escova 
macia e creme dental específico para sensibi-
lidade e/ou cremes com alta concentração de 
flúor para fortalecer a estrutura dentária.

Por hoje, é só. Na próxima edição da 
CelebrAAFIT, falaremos sobre a impor-
tância do flúor para a saúde dos nossos 
dentes. Até lá!

Dra. Lúcia Helena (OdontoAAFIT)

PARA LEMBRAR...
A OdontoAAFIT oferece assistência 

odontológica de qualidade para associados, 
dependentes e pensionistas. Com mais de 
300 atendimentos por mês nos dois consul-
tórios do Complexo Administrativo da asso-
ciação, os pacientes recebem toda a atenção 
necessária para manter a saúde bucal em dia. 
Os atendimentos ocorrem de segunda a sex-
ta-feira, das 8h30 às 12h30 e das 13h30 às 
17h30. O agendamento pode ser feito pelos 
telefones: (61) 3468-1808 e 3468-1828.




