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Os membros da diretoria da Associação dos 
Auditores Tributários do Distrito Federal (AAFIT) 
se reuniram em um almoço, na Sede Administrativa 
e Social Lirando de Azevedo Jacundá, dia 20 de fe-
vereiro de 2019, para discutir a pauta de interesses 
da associação. Esse foi o primeiro encontro da dire-
toria recém-empossada para o mandato de janeiro 
de 2019 a janeiro de 2021.

Na ocasião, os participantes deliberaram acerca 

1. Depois de mais de 30 anos, como foi recon-
duzir a AAFIT nos últimos dois anos?

 
Obviamente, como fi quei muito tempo 

alheio à rotina da associação, que evoluiu muito 
nesses últimos anos, precisei me adaptar rapi-
damente à nova realidade. Isso só foi possível 
graças ao apoio incondicional de associados e 
membros da diretoria e da fi delidade e da com-
petência dos nossos colaboradores. A aceitação 
de reconduzir a associação até 2021 foi uma 
grande prova de que a decisão foi acertada.

 
2. O que levou o senhor a se candidatar a pre-
sidente da AAFIT pela quinta vez?

  
Foi o fato, no último mandato, de ter tido 

a possibilidade de reencontrar com vários cole-
gas e perceber que ainda posso contribuir com 
o fortalecimento do nosso movimento. Apesar 

CORPO DIRETIVO DA AAFIT SE REÚNE PARA 
DISCUTIR PAUTA DE INTERESSE

CINCO PERGUNTAS PARA…
ANTÔNIO LUIZ BARBOSA, REELEITO PRESIDENTE DA AAFIT PELA QUINTA VEZ

PARABÉNS, MULHERES!

Para Barbosa, “esse encontro é muito importante 
para alinharmos nossas ideias e metas ao longo deste 
e dos próximos anos”

de estudos para implantação de um novo sistema 
de gestão, revisão de alguns pontos estatutários, 
adoção de mais medidas para segurança patrimo-
nial, realização de parcerias na utilização de espa-
ços da sede e modifi cações pontuais nas instalações 
do prédio, bem como melhorias nos consultórios 
odontológicos para manter elevado o nível de aten-
dimento e satisfação de colaboradores e pacientes.

O cenário político-econômico distrital e federal 
não fi cou de fora da pauta. Os membros da dire-
toria fi zeram considerações sobre possíveis rumos 
do novo governo, concurso público, precatórios, 
Decreto do Teto do funcionalismo etc. O Seminário 
Técnico e a Assembleia Geral Ordinária do Conse-
lho Deliberativo da Febrafi te, que serão realizados 
em Palmas (TO), entre os dias 27 e 29 de março 

de 2019 (saiba mais na página 2), também fi zeram 
parte dos tópicos de discussão.

Para o presidente da AAFIT, Antônio Luiz Bar-
bosa, a reunião foi muito proveitosa e com objeti-
vos claros. “Esse encontro é muito importante para 
alinharmos nossas ideias e metas ao longo deste e 
dos próximos anos. Como temos um novo governo, 
precisamos ser fi scais do que foi prometido durante 
a campanha para que tudo seja cumprido de forma 
que a sociedade se benefi cie das mudanças. Não po-
demos deixar de acompanhar bem de perto o anda-
mento dos temas que fazem parte do nosso radar. É 
uma missão nossa”, avaliou.

Barbosa ressaltou ainda que há inúmeros desa-
fi os para a AAFIT. “A pauta da nossa categoria não 
se restringe somente aos auditores fi scais, pois ela 
faz parte de uma discussão mais ampla, tanto em 
nível distrital quanto federal. Por isso, devemos unir 
forças e vontades para enfrentarmos os desafi os vin-
douros. Essa reunião com o nosso corpo diretivo, 
em que podemos deliberar sobre os mais diversos 
temas relevantes e hierarquizá-los de acordo com as 
necessidades, é o ponto de partida para esse univer-
so de mudanças”, fi nalizou.

de entender que precisamos de renovação por 
meio do concurso público, nossa reivindicação 
mais urgente, poder participar e colaborar com 
a busca incessante na reconstrução da carreira 
e na melhoria social e salarial dos associados 
foram alguns motivos que me levaram a aceitar 
ser candidato à reeleição.

 
3. O que o senhor espera para a AAFIT e 
para o Fisco candango neste biênio à frente 
da associação?

Espero manter a unidade do nosso grupo, 
continuar a proteger e a conservar o patrimônio 
dos associados e ampliar a assistência social. 
Além disso, vamos lutar para que o governador 
Ibaneis Rocha cumpra com a promessa reali-
zada, em reunião com a AAFIT e o Sindifi sco/
DF ano passado, durante campanha eleitoral, de 
atender a nossa agenda de reivindicações. 

4. Só para recordar, o que contém essa agenda 
de reivindicações?

O documento apresentou um panorama da im-
portância do Fisco no DF e detalhou as dez princi-
pais reivindicações da nossa categoria. Entre elas, 
nomeação urgente de 120 auditores fi scais da Re-
ceita do DF, alteração legislativa para implementar 
o Pró-Receita, gratifi cação de titulação, aumento 
linear no vencimento básico para recomposição de 
perdas infl acionárias, reestruturação remuneratória 
da Carreira Auditoria Tributária etc. Até o momen-
to, nossa agenda foi ignorada, mas não vamos de-
sistir até conquistar o nosso pleito.

 
5. Por fi m, que mensagem gostaria de mandar a 
todos que fazem parte da AAFIT?

  
Só tenho a agradecer a todos que fazem parte 

da nossa associação. Nossa unidade é de funda-
mental importância para conseguirmos as atuais e 
futuras conquistas. São grandes as barreiras, mas 
nada é impossível quando se tem união. Vamos em 
frente! Vamos juntos!

A AAFIT parabeniza todas as mulheres, em especial associadas, dependentes, colaboradoras e pensionistas, e agradece por ilumina-
rem nossa vida todos os dias. O Dia da Mulher não é só em 8 de março. Ele deve ser comemorado todos os dias. Sempre! Parabéns!
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PARTICIPE DO SEMINÁRIO TÉCNICO E DA AGO FEBRAFITE 
EM PALMAS

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DE VIAGENS DA AAFIT PARA O 1º SEMESTRE

A Federação Brasileira de Associações de 
Fiscais de Tributos Estaduais (Febrafite) reali-
zará, entre os dias 27 e 31 de março de 2019, em 
Palmas (TO), o Seminário Técnico e a Assem-
bleia Geral Ordinária do Conselho Deliberativo 
da federação. O encontro será promovido pela 
Associação dos Auditores Fiscais do Tocantins 
(Audifisco) e acontecerá no Hotel Girassol Pla-

Com o objetivo de promover atividades e passeios e garantir o bem-estar de associados e dependentes, a AAFIT apresenta abaixo a programação 
de viagens para o 1º semestre de 2019. Não deixe de participar dos nossos passeios.

za, localizado na Quadra 101 Norte, Avenida 
NS A, Conjunto 02, Lote 04, Plano Diretor Nor-
te, Palmas (TO). A AGO Febrafite vai discutir 
e deliberar sobre diversos assuntos de interesse 
do Fisco estadual. 

Os participantes também participarão, em 
caráter opcional, do passeio ao Jalapão/TO, nos 

dias 30 e 31 de março (sábado e domingo). Para 
os interessados, seguem abaixo indicações de 
locais para hospedagem e contratação de paco-
tes para passeio ao Jalapão. A AAFIT ressalta 
que se trata apenas de mera indicação de pres-
tadores de serviço conhecidos pela associação. 
Dessa forma, fica a critério contatar diretamente 
a agência e o hotel apresentados.
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Participe do Seminário Técnico e AGO Febrafite em Palmas 
 
A Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais (Febrafite) realizará, entre 
os dias 27 e 31 de março de 2019, em Palmas (TO), o Seminário Técnico e a Assembleia Geral 
Ordinária do Conselho Deliberativo da federação. O encontro será promovido pela Associação dos 
Auditores Fiscais do Tocantins (Audifisco) e acontecerá no Hotel Girassol Plaza, localizado na 
Quadra 101 Norte, Avenida NS A, Conjunto 02, Lote 04, Plano Diretor Norte, Palmas (TO). A AGO 
Febrafite vai discutir e deliberar sobre diversos assuntos de interesse do Fisco estadual.  
 
Os participantes também participarão, em caráter opcional, do passeio ao Jalapão/TO, nos dias 30 e 
31 de março (sábado e domingo). Para os interessados, seguem abaixo indicações de locais para 
hospedagem e contratação de pacotes para passeio ao Jalapão. A AAFIT ressalta que se trata 
apenas de mera indicação de prestadores de serviço conhecidos pela associação. Dessa forma, fica 
a critério contatar diretamente a agência e o hotel apresentados. 
 

PROPOSTA DE PREÇOS DE HOSPEDAGEM 
                                         Hotel GIRASSOL PLAZA 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QNT VALOR UNITÁRIO TOTAL 
1 Apartamento Luxo Single 0 179,00  
1 Apartamento Luxo duplo 0 199,00  

Endereço: Qd 101 Norte, AV NS A, CONJ 02, LT 04. Plano Dir. NORTE 
Telefone: 63-3212-0202 / E-mail: reservas@hotelgirassolplaza.com.br  

VICTÓTIA PLAZA HOTEL 
ITEM ESPECIFICAÇÃO QNT TARIFA ESPECIAL TOTAL 

1 Apartamento individual 0 150,00  
1 Apartamento duplo 0 170,00  
1 Apartamento triplo 0 210,00  
1 Apartamento quadruplo 0 240,00  

Endereço: AVENIDA JK QUADRA 103 SUL – CONJ. 01 LOTE 11-A 
Telefone: 63-3219-7800 / 3219 7808  victoriahotel@terra.com.br  

HOTEL RIO DO SONO 
Endereço: Qd 101 sul Av.T Segurado - e-mail: reserva@hotelriodosono.com.br 
Telefone: 63-3219-6800 

CÉU PALACE HOTEL 
Endereço: Qd 201 Sul, Av. T. Segurado e-mail: reservas.ceupalacehotel@gmail.com 
Telefones 63-3215-3062 / 3215-1970 

 
Proposta de Preço para passeio no Jalapão 

Empresa Responsável Roteiro Valores Mais Informações 

Deserto Jalapão Andreia De 2 a 7 
dias 

A partir de R$ 
1.400,00 

(63) 3213-3985 (63) 98129-
5224opdesertodojalapao@gmail.com 

Urucuia - Turismo 
no Jalapão 

João Marcelo 
Sanches 

De 1 a 2 
dias 

A partir de R$ 
250,00 

(63) 3013-3323 / 98431-1561 / 99999-
2113 urucuiaturismo.to@gmail.com 

Jalapão Mixtour Randson 
Santos 

De 3 dias e 
2 noites R$1.450,00 (63) 98474-0162jalapaomixtour@hotmail.com 

Tocantins 
Expedições Eudes De 3 a 4 

dias 
A partir de R$ 

1.690,00 
(63) 3571-4725 / 98127-

5488contato@expedicoestocantins.com.br 
 
Confira a Programação de viagens da AAFIT para o 1º semestre 
 
Com o objetivo de promover atividades e passeios e garantir o bem-estar de associados e 
dependentes, a AAFIT apresenta abaixo a programação de viagens para o 1º semestre de 2019. 
Não deixe de participar das nossas viagens. 
 

Empresa Evento Data Local Valores Informações 

Tratar com a Lidineis 
Almeida da Silva (63) 
99981-0104/99958-

4804/3215-4547 

Seminário Técnico e 
Assembleia Geral Ordinária 
do Conselho Deliberativo da 

Febrafite 

27 a 30 de 
março de 

2019 
Palmas - TO 

a partir de R$ 
1.300,00 OBS: 

Verificar valores e 
pacotes direto com 

as empresas 

(61) 3328.1486 ou 3328.2907      
(63) 99981-0104/99958-

4804/3215-4547 

Turismo Sênior Leste Europeu + Show André 
Rieu 

24/04 a 
06/05/2019 

Leste 
Europeu USD 3980,00 + taxas 

(61) 3526-0169; (61) 3244-9035      
(61) 99205-0169; (61) 99199-

5621 (Whats App)   

Turismo Sênior Maceió e Maragogi 20 a 27 de 
maio de 2019 Maceió - AL 

R$ 3.499,00 + Taxas 
de embarque, 

entradade 30% e o 
saldo em até 9X sem 

juros 

(61) 3526-0169; (61) 3244-9035      
(61) 99205-0169; (61) 99199-

5621 (Whats App)   

Turismo Sênior Encontro Nacional Dedo de 
Prosa 

19 a 24 de 
maio de 2019 

Belo 
Horizonte - 

BG 

R$ 2.450,00 por 
pessoa em até 5X 

sem juros 

(61) 3526-0169; (61) 3244-9035      
(61) 99205-0169; (61) 99199-

5621 (Whats App)   

Turismo Sênior Visita guiada por Pirenópolis 

de sexta a 
domingo 
(data a 
definir) 

Pirenópolis - 
GO R$ 890,00 

(61) 3526-0169; (61) 3244-9035      
(61) 99205-0169; (61) 99199-

5621 (Whats App)   

Turismo Sênior City Tour em Caldas Novas e 
Day Use no Hot Park 

de quinta a 
domingo 
(data a 
definir) 

Caldas 
Novas - GO R$ 990,00 

(61) 3526-0169; (61) 3244-9035      
(61) 99205-0169; (61) 99199-

5621 (Whats App)   

Febrafite Congresso Febrafite 16 a 19 de 
junho de 2019 

São Paulo - 
SP a definir (61) 3328.1486 ou 3328.2907      

e-mail: febrafite@febrafite.org.br 
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