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O presidente da Associação 
dos Auditores Tributários do Dis-
trito Federal (AAFIT), Lirando de 
Azevedo Jacundá e o presidente 
do Sindifisco, Jason Henrique Ca-
res, almoçaram dia 13/10 com a 
Deputada Distrital e líder do go-
verno Eurides Brito (PMDB/DF), 
para tratarem de assuntos ineren-
tes ao concurso público para audi-
tor e outros temas de interesse do 
Fisco Distrital.

Durante o almoço a Deputada 
afirmou que o concurso está cami-
nhando e que está nas mãos do 
Procurador-Geral do Distrito Fe-
deral, Marcelo Galvão, para que 
este faça as últimas alterações no 
projeto e repasse para que seja 
publicado no Diário Oficial o edi-

tal para escolha da empresa orga-
nizadora do certame.

Foram tratados também outros 
assuntos como a instituição do dia 
do Auditor Tributário, aqui no Dis-
trito Federal. A Deputada compro-
meteu-se a apresentar o projeto, 
instituindo o dia 21 de setembro 
como tal. 

Participaram também do al-
moço com a Deputada, o coronel 
Dirnei Arno, o vice-presidente da 
AAFIT Antônio Alves do Nascimen-
to Neto, o Diretor de Relações 
Públicas e Comunicação Social 
da associação Nivaldo Pavanini, 
o vice-presidente do Sindifisco-
DF Antônio Ribeiro dos Santos e 
o diretor jurídico do Sindifisco-DF 
João Alves de Oliveira.

AAFIT e SINDIFISCO 
reúnem-se em almoço 

com Eurides Brito

Palavra do presidente 
Termina 2009.
Muitas batalhas pontuaram o ano que 

se finda.  Várias conquistas foram alcança-
das como o reajuste salarial e autorização 
para a realização do Concurso Público 
para Auditor, e nós da equipe AAFIT con-
tinuamos com o mesmo entusiasmo dos que 
pleiteiam uma causa pela primeira vez, 
sabendo que temos na retaguarda asso-
ciados que além de exigentes primam por 
uma AAFIT cada vez mais forte, coeza e 
pujante. 

Estamos em plena fase de cobrança 
para o cumprimento e publicação do edi-
tal do concurso, que é uma conquista que 
há anos estamos lutando juntamente com 
o SINDIFISCO, no entanto, é preciso per-
ceber que as coisas evoluem, mas, infeliz-
mente, de forma lenta. 

Ao longo do ano que se finda e às vés-
peras de 2010, acredito que nossa missão 
foi e será sempre a de atender sem discri-
minação todos os associados com honesti-
dade de propósitos e para satisfação das 
necessidades decorrentes dos compromis-
sos que visam à melhoria dos nossos pleitos 
e ao aperfeiçoamento das nossas ativida-
des profissionais.

Acredito que em 2009, tenhamos er-
guido mais uma coluna que se apruma no 
templo da prosperidade dos que coope-
raram e dos que conosco colaboram, para 
que em 2010 haja mais confiança, e não 
venha o esmorecimento. Com aquela muito 
se consegue e com este nada se realiza.

Que tenhamos um harmonioso Natal e 
um prospero 2010.
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Onde está Tereza?

Onde está você?
A coluna é um espaço para os associados encontrarem seus colegas que 
mudaram de cidade. Se você gostaria de ser encontrado ou de encontrar 
algum amigo associado da AAFIT, entre em contato e conte-nos.

Tel.: (61) 3468-1808 ou imprensa@aafit.com.br

Presidenta da Associação dos 
Auditores Tributários do Distrito Fe-
deral na década de 70, Tereza de 
Souza M. de Assunção, comandou 
a associação no auge da Ditadura 
Militar. Foi a única mulher a presi-
dir a associação nesses 46 anos de 
história. Para Tereza “é um orgulho 
ter presidido a associação, e ver 
que ela cresceu tanto, tenho orgu-
lho de ter colocado uma sementi-
nha para que isso fosse possível”.

Nascida em Santa Rita do Ara-
guaia – Goiás, Tereza, é antiga 
moradora de Brasília, mudou-se 
para Rondônia logo após sua apo-

sentadoria há 26 anos, para ficar 
com os filhos. Nesse tempo à asso-
ciada participou de duas Associa-
ções Rurais na região, até porque 
hoje ela possui uma fazenda e seus 
afazeres estão voltados para a 
área rural.

 Hoje ela mora nas cidades de Pi-
menta Bueno (RO) e Ji-Paraná(RO). 
Em Pimenta Bueno ela possui uma 
propriedade e em Ji-Paraná é a 
cidade onde moram os seus filhos. 
Atualmente ela ocupa seu tempo 
vago com a proteção de idosos, os 
ajuda tanto financeiramente, com 
também para a diversão deles 
através do grupo de teatro, “eles 
precisam de atenção e é isso que 
tento proporcionar” ressalta. 

O telefone para contato de Te-
reza é (69) 34513394. Atualmente 
ela está morando na Rua Fagundes 
Varela, 416, Alvorada – Pimenta 
Bueno – Rondônia (RO).

No dia 5 de novembro a direto-
ria Executiva e os Conselhos Fiscal 
e Deliberativo da AAFIT, reuniram-
se para tratarem de assuntos re-
levantes, como a reformulação do 
estatuto da associação, a festa de 

confraternização de final de ano, 
concurso público para auditor, 
dentre outros. Estiveram presen-
tes: Lirando de Azevedo Jacundá, 
Antônio Alves do Nascimento Neto 
(Tonhão), Deny Cassimiro, Edmar 
Andrade de Almeida, Flávio Silva 
Palma Lima, Genivaldo da Silva 
Barbosa, Jadson Januário de Al-
meida, José Emetério Nunes das 
Neves, Laerte de Oliveira Santos, 
Luiz Lins de Oliveira, Nivaldo Pa-
vanini, Renato Coimbra Schmidt e 
Waldemar Machado Netto.

Diretoria e Conselhos reúnem-se na AAFIT
Na oportunidade, de comum 

acordo entenderam que a festa 
será realizada no dia 11/12 na 
sede da AAFIT. Quanto ao Estatuto 
que está em discussão entende-se 
que as alterações sugeridas, são 
inovadoras e dão um estilo moder-
no ao interesse máximo da entida-
de, dentre as varias sugestões uma 
delas facilita o ingresso e reingres-
so de colegas auditores ao seio da 
Associação. Com isso, é esperado 
um grande quantitativo de audito-
res no quadro da entidade.
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A Associação dos Auditores Tri-
butário do Distrito Federal (AA-
FIT) realizou no dia 02 de Outu-
bro, o Terceiro Happy Hour deste 
ano: “O Talentos Musicais do Fisco 
Candango”. O evento contou com 
a presença de aproximadamente 
180 pessoas. 

‘Talentos Musicais do Fisco Candango’
A animação da festa ficou por 

conta de Kate Guitanna e Mozart 
Moura, do presidente da associação 
Lirando de Azevedo Jacundá e do 
associado Vicente de Paulo Ribeiro 
que subiram ao palco para apresen-
tarem seus repertórios aos presentes. 
Programado para começar às 19h, 

com o salão lotado a festa durou até 
mais de 1h da manhã. 

Compareceram ao evento além 
dos associados e seus familiares, 
o ex-ministro dos Esportes Agnelo 
Queiroz, o Deputado Distrital Cabo 
Patrício, o presidente da FEBRAFITE 
Roberto Kupski, dentre outros.
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O presidente da Associação dos 
Auditores Tributários do Distrito Fe-
deral – AAFIT, Lirando de Azevedo 
Jacundá, esteve presente no mês de 
outubro, no “1º encontro Luso-Brasilei-
ro de Temas Tributários”. O encontro 
ocorreu na Faculdade de Direito, da 
Universidade de Lisboa, entre os dia 
7 e 9 de outubro. Foi realizado pela 
Universidade de Lisboa, pelo ENCAT 
e entidades do Fisco como a FEBRA-
FITE e a FENAFISCO.

Os brasileiros chegaram ao En-
contro com um grupo expressivo, 
mais de 120 pessoas, pertencentes 
a 23 unidades federativas do Bra-
sil, dentre funcionários do Fisco dos 
estados, Secretários de Fazenda e 
Adjuntos dos Estados, Administra-
dores Tributários, deputados, den-
tre outros. 

O Secretário de Estado de As-
suntos Fiscais de Portugal, Carlos 
Lobo, na abertura dos trabalhos 
ressaltou as afinidades entre Brasil 
e Portugal. "Quando referi que este 
era um encontro histórico, não come-
ti nenhum exagero. Nossas nações 
estão intrinsecamente relacionadas, 
com uma aproximação econômica 
cada vez maior. Existe uma ligação 
muito significativa entre as nossas 
estruturas tributárias fiscais", disse.

Na quinta-feira (08/10), foram 
debatidos vários temas de relevân-
cia para quem atua na área de 
tributos. O mais importante deles 
e que foi debatido durante toda a 
manhã do dia 8 foi o tema “Impos-
to sobre o Valor Agregado (IVA)” 
ressaltando a evolução do mesmo 
na Europa e em Portugal. O im-

AAFIT presente no 1º Encontro Luso-
brasileiro sobre Temas Tributários

Lirando preside mesa redonda em evento realizado pela Universidade de 
Lisboa, ENCAT e entidades do Fisco brasileiro.

posto incide sobre o consumo de 
bens e serviços e é o mais harmo-
nizado da União Européia, com a 
vantagem de tributar todo o ato de 
consumo, desde que haja um valor 
acrescentado - tudo o que não for 
transmissão de bens e importação. 
O imposto permite a concessão de 
alíquotas moderadas e evita efeitos 
cumulativos de tributos e cerca de 
150 países no mundo integram as 
características do IVA. Em Portugal 
o IVA começou a vigorar em 1986 
e pode ser considerado um caso de 
sucesso, bem aceito pela população 
e pela administração fiscal.

O deputado federal Sandro 
Mabel, relator da reforma tribu-
tária, presente ao evento abor-
dou a questão no Brasil. "Com o 
IVA vai ser possível controlar as 
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cadeias como um todo, mas para 
tanto precisamos da reforma tribu-
tária. Com a evolução da tecnolo-
gia, dentro de poucos anos a nota 
fiscal sairá "chipada". De acordo 
com o deputado, quanto mais se 
valorizar as administrações tribu-
tárias, mais rápido se atingirá os 
objetivos. "O nosso ICMS tem 42 
anos e precisa ser modernizado. 
O princípio básico da reforma tri-
butária é que paguem todos para 
que todos paguem menos. Quere-
mos diminuir a carga principalmen-
te para os que ganham menos, e 
com a Nota Fiscal eletrônica é pos-
sível que paguem ainda mais - não 
pelo aumento de carga, mas pelo 
aumento da eficiência tributária. 
Por conta dessa injustiça tributária 
precisamos avançar, garantindo o 
tributo que é de direito, mas sem 
exagerar na dose. 

"O IVA no Brasil é o nosso ICMS, 
que em 1967, quando foi institu-
ído, era avançadíssimo", lembrou. 
O IVA federal (ou ICMS Modifi-
cado), a ser criado no país, subs-
tituirá o PIS e a Cofins e, segundo 
Mabel, aumentará a confiança nas 
transações entre os Estados e entre 
União e Estados. "Diferente da Lei 
Kandir, que foi criada e não regu-

lamentada, a reforma só funciona-
rá com a criação do FER - Fundo de 
Equalização das Receitas". Mabel 
acredita que a mudança estrutural 
tributária desencadeará um gran-
de crescimento de consumo, e que 
para compensar a perda de al-
guns Estados é que se prevê o FER, 
para entrega pela União em até 
60 dias. "Com a reforma tributá-
ria o crescimento mais conservador 
será de no mínimo 0,5% do PIB, e 
os Estados conseguirão arrecadar 
mais 15%", calcula. Diferente do 
IVA europeu, o brasileiro deverá 
tributar, além de produtos e servi-
ços, também os direitos. 

Os painéis de sexta-feira 
(09/10) começaram com avalia-
ções do Brasil e de Portugal sobre o 
processo de transação e arbitragem 
no direito tributário. A mesa redon-
da e o debate sobre o tema foram 
presididos pelo presidente da AA-
FIT e vice-presidente da FEBRAFITE, 
Lirando de Azevedo Jacundá, que 
ressaltou “Fico extremamente emo-
cionado e lisonjeado em poder es-
tar aqui nesta mesa, presidindo este 
painel, nesta faculdade de Direito, 
famosa por seus ensinamentos e 
tradição, onde desde a idade mais 
tenra, já ouvia falar sobre a im-
portância da faculdade de Direito 
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de Lisboa e estar aqui lado a lado 
com Doutores Professores das Uni-
versidades de Coimbra e Lisboa é 
de sobremaneira interessante para 
todos nós e eu só tenho que agra-
decer a AAFIT e a FEBRAFITE em me 
oportunizar momento impar como 
este; discutindo tema de tamanha 
relevância que é a Transação e a 
Arbitragem no Direito Tributário 
Português e Brasileiro”.  

O palestrante Cláudio Xavier 
abordou o tema no Brasil. "Não é 
mais possível que consigamos con-
viver com critérios e métodos pro-
cessuais que não acompanham a 
velocidade tecnológica, com dívi-
das que demorem de quatro anos 
no âmbito administrativo há doze 
anos no âmbito judicial para co-
brança", disse.

De acordo com Xavier, no Brasil 
são onze ministros do Supremo Tri-
bunal Federal a julgar 600 mil pro-
cessos durante o ano - cada um julga 
por semana o que a corte americana 
julga em um ano. "Com três unida-
des tributantes (Municípios, Estados 
e União) e 27 unidades federativas, 
e ainda com os diferentes incentivos 
fiscais, nem sempre com a concor-
dância do Confaz, lidamos com um 
verdadeiro manicômio tributário", 
avaliou. Essa conjuntura contribui 
para a enormidade de ações que 
tramitam no judiciário.

Segundo o palestrante, hoje o 

código tributário nacional prevê a 
figura da transação, a exemplo do 
direito privado, com o objetivo de 
evitar ou extinguir litígios. "Um Pro-
jeto de Lei tramita no Congresso a 
fim de evitar ou extinguir os litígios, 
com acompanhamento da Fazenda 
Nacional. É uma forma salutar de 
atender aos interesses do fisco e 
do contribuinte", disse Jacundá.

A abordagem sobre a questão 
em Portugal ficou a cargo do pro-
fessor Vasco Guimarães, professor 
da faculdade de direito de Lisboa. 
"Quando pagamos os impostos, es-
peramos que aquele recurso seja 
bem aplicado. Se essa confiança é 
violentada, o contribuinte tem di-
reito de ser indenizado. Quando a 
administração aplica a norma, tem 
que aplicar com boa fé. Esse é o 
mito, mas não a realidade", disse.

O professor exemplificou as 
diversas fontes de divergência e 
interpretação sobre os litígios. "A 
questão da indisponibilidade fica 
em segundo plano. Em Portugal, 
por conta disso, uma comissão de-
fine os fatos e o quanto resulta dos 
fatos. Se a opinião do perito inde-
pendente for à mesma do contri-
buinte, a administração não pode 
cobrar. È a resolução de conflitos 
e a aplicação rigorosa do direito". 
Segundo Vasco, o Superior Tribunal 
Federal determinou que o que está 
em causa é a posição do credor do 

Estado, que não tem posição dife-
rente de outros credores.

À tarde o destaque foi para o 
projeto brasileiro da Nota Fiscal 
Eletrônica, com palestra de Eudal-
do Almeida de Jesus, coordenador 
do Encontro Nacional de Coordena-
dores e Administradores Tributários 
- ENCAT e moderação de Rogério 
Macanhão, presidente da Fenafis-
co, e do deputado federal Décio 
Lima (PT/SC). A NF-e substitui a sis-
temática atual de emissão do docu-
mento fiscal em papel e simplifica 
as obrigações acessórias dos contri-
buintes. Eudaldo fez demonstrações 
sobre o funcionamento do sistema, 
que já ultrapassou a marca de 415 
milhões de documentos emitidos, 50 
mil grandes empresas emissoras e 
cerca de 4,5 bilhões em mercado-
rias movimentadas.

O presidente da AAFIT, Liran-
do de Azevedo Jacundá, sentiu-
se honrado em participar de um 
evento de tamanha proporção e 
declarou: “Costumo dizer que além 
da honra de presidir a AAFIT pela 
5ª vez, ela, repito, juntamente com 
a FEBRAFITE nos oportunizam viver 
momentos como este. É extrema-
mente salutar representar a nossa 
entidade e os nossos associados 
em outras plagas, discutindo e vi-
venciando experiências outras que 
certamente colocaremos em práti-
ca na nossa AAFIT”.



No último dia 23 de outubro, a 
Associação dos Auditores Tributá-
rios do Distrito Federal teve a hon-
ra de receber em seu Complexo 
Administrativo a associada Tereza 
de Souza M. de Assunção.

A ex-presidenta foi recepciona-
da pelo Presidente e pelo Diretor Fi-
nanceiro da AAFIT, Lirando de Aze-
vedo Jacundá e Jadson Januário de 
Almeida, respectivamente. Tereza 
foi a única mulher que presidiu a as-
sociação em 1972. Segundo ela na 

época que presidiu a associação os 
auditores tinham muito medo de ter 
qualquer tipo de vínculo com a as-
sociação por temor a Ditadura Mi-
litar que imperava por isso a asso-
ciação contava somente com uns 26 
associados. “Fazíamos campanhas 
para conseguir mais associados, os 
engajados nessa campanha fui eu, 
Francisco Lucas Furtado, José Buito-
ne de Carvalho Silva, Deny Casimi-
ro, José Elyseu Macarini, Antônio Ri-
beiro dos Santos, Flávio Silva Palma 

Lima, dentre outros”.
Tereza ressaltou que quando 

esteve no comando da associação 
as reuniões não tinham sede fixa, 
eram feitas na sua residência ou na 
dos associados. “Na década de 70, 
não havia essa praticidade de hoje 
para se chegar às autoridades, era 
dificílimo marcar audiências”.

Em sua gestão, Tereza, partici-
pou das mudanças de nome da as-
sociação que foi de Centro Social e 
Cultural da Fiscalização de Rendas 
de Brasília para, Associação dos 
Agentes Fiscais de Tributos do DF, 
acompanhando assim a chegada do 
nome atual e a construção do nosso 
Complexo Administrativo e Social.

O nosso presidente sentiu-se li-
sonjeado em conhecer pessoalmen-
te Tereza e escutar um pouco da 
história que ela tem para contar. 
Segundo Lirando, Tereza única as-
sociada que ainda não conhecia, 
tem uma história marcada de lutas, 
numa época dificílima para o Ser-
vidor Público, onde ela com muita 
determinação e maestria soube 
conduzir a contento os destinos da 
nossa associação, e com certeza  
em muito contribuiu para a gran-
diosidade da AAFIT de hoje.

Ex-presidenta da AAFIT visita 
Complexo Administrativo e Social

No dia 11 de dezembro de 2009 (sexta-feira), a Associação dos Au-
ditores Tributários do Distrito Federal, realizará a sua confraternização 
de final de ano, a partir das 21hrs. 

O evento acontecerá na sede do Complexo Administrativo e Social da 
associação, que fica localizado na CA 11 lote 10, Centro de Atividades 
do Lago Norte.  No evento também será inaugurada a nova galeria dos 
ex-presidentes. Para garantir a completa distração dos nossos associa-
dos, seus familiares e amigos serão montados três ambientes: com boate, 
banda de forró, MPB; além de bebidas e comidas à vontade. 

Contamos com a sua presença!

AAFIT convida para  confraternização

O presidente da AAFIT, Lirando de Azevedo Jacundá, convoca os associados para 
Assembléia Geral Extraordinária, que se realizará no dia 20 de novembro de 2009, 
no Complexo Administrativo e Social da AAFIT, SHIN CA 11, LOTE 10, Lago Norte, ás 
18h, a fim de deliberar sobre Projeto de Alteração e Consolidação do Estatuto. 

CONVOCAÇÃO
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Aconteceu no sábado dia 24 
de outubro no Complexo Adminis-
trativo e Social da Associação dos 
Auditores Tributários do Distrito 
Federal (AAFIT) festa alusiva ao 
dia das crianças.

A ocasião foi comemorada com 
muitos jogos, brincadeiras e diver-
são. A festividade começou às 16 
horas, com brinquedos infláveis, 
pintura de rosto, animação com 
palhaços e com o mágico Garcia, 
refrigerantes, pipoca, algodão 
doce, cachorro-quente, sorvete, en-
tre outras gostosuras... O evento 
contou com a participação de mais 
de 180 crianças. Para o associa-
do Raimundo Nonato: “A festa foi 
excelente. Meus filhos adoraram. 
A organização da festa foi ótima, 
principalmente por terem feito dois 
ambientes, a área dos brinquedos 

AAFIT comemora o Dia das crianças

(para crianças) e das mesas (para 
os adultos)”.

Durante a festa foram sorteados 
18 brindes para a criançada, como 
bonecas, carrinhos, playstation 2, 
etc. Para o presidente da associa-
ção, Lirando de Azevedo Jacundá, 
a festa foi marcada pela presença 
maciça dos associados e da crian-
çada. “É muito prazeroso, fazer 
uma festa onde o associado pres-
tigia, trazendo alegria e entreteni-
mento para todos. Foram horas de 
muita descontração e a criançada 
por si só, já é um show a parte! Foi 
tudo muito bom”.

A diretoria da Associação ficou 
muito contente com a participação 
de mais de 400 pessoas dentre 
crianças e adultos na festividade e 
por proporcionar algumas horas de 
diversão para todos e em especial 

para a criançada. O Diretor Finan-
ceiro da AAFIT, Jadson Januário de 
Almeida ressaltou que: “A festa foi 
muito boa a cada ano aumenta o 
número de participantes, assim es-
tamos alcançando os nossos ob-
jetivos. Ficamos muito felizes com 
a participação de todos, a nossa 
meta é sempre fazer uma festa que 
agrade os associados, sua família e 
amigos”.

De acordo com o Diretor Social e 
de Esporte da AAFIT, Genivaldo da 
Silva Barbosa, o balanço do evento 
foi positivo. “A festa atendeu todas 
as nossas expectativas, toda direto-
ria está satisfeita com o resultado, 
principalmente com a confirmação 
que vem do sorriso das crianças que 
participaram. Os pais também saí-
ram contentes com a realização do 
evento”, ressalta o diretor.
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AAFIT comemora o Dia das crianças

O Dia das Crianças no Brasil foi "in-
ventado" por um político. O deputado 
federal Galdino do Valle Filho teve a 
idéia de criar um dia em homenagem 
às crianças na década de 1920. Os 

deputados aprovaram e o dia 12 de 
outubro foi oficializado como Dia da 
Criança pelo presidente Arthur Bernar-
des, por meio do decreto nº 4867, de 
5 de novembro de 1924. Mas só muito 
depois, na década de 1960, a idéia 
emplacou de verdade.

A fábrica Johnson & Johnson criou a 
Semana do Bebê Robusto e a Estrela, 
fábrica de brinquedos, resolveu aderir. 
Promoveram a Semana da Criança, em 
torno da data que já existia. Foi assim 
que o Dia da Criança passou a ser co-
memorado a 12 de outubro. 

História
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A Colônia de Férias da Asso-
ciação dos Auditores Tributários 
do Distrito Federal (AAFIT) fica 
localizado na cidade do Prado, 
Bahia, ela é composta por de-
zessete apartamentos mobiliados 
churrasqueira, duas piscinas (sen-
do uma infantil), uma área espor-
tiva e um “camping”. Os sócios, 
seus dependentes e convidados, 
podem alugar um apartamentos 
para passar um período de fé-
rias e aproveitar para conhecer o 
município, um local turístico de 84 

quilômetros de praias mansas de 
águas mornas, piscinas naturais e 
coqueirais. 

Uma das maiores atrações da 
cidade litorânea é o passeio de 
barco ao berçário natural das ba-
leias Jubarte. O Parque Nacional 
Marinho de Abrolhos, em Prado, é 
a mais importante área de repro-
dução dessa espécie no Atlântico 
Sul Ocidental, que fazem dessa 
região seu refúgio para acasa-
lamento, reprodução e amamen-
tação de seus filhotes, entre os 
meses de julho a novembro.  As 
águas claras do parque chegam a 
ter 30m de visibilidade, tornando 
o local um dos principais pontos 
de mergulho do Brasil.

 Os apartamentos da pousada 
podem ser alugados por dez dias 
consecutivos. É servido café-da-
manhã das 7h às 10h da manhã, 
os visitantes ainda se deliciam com 
a culinária típica da região, visi-
tando os restaurantes da cidade. 

Em parceria com a Direção da 
Associação dos Auditores Tribu-
tários do Distrito Federal (AAFIT) 
um grupo de 40 (quarenta) inte-
grantes do Rotary Club / Tagua-
tinga Oeste planejou e executou 

Lazer na Colônia de Férias da AAFIT
uma viagem de companheirismo 
e confraternização entre os dias 
10 a 16 de outubro. O grupo fi-
cou hospedado nas instalações da 
Colônia de Férias da AAFIT, na ci-
dade do Prado/BA. A parceria foi 
estabelecida por intermédio do 
associado Albino Ferreira de Lima 
e contou com a sempre marcante 
participação da colega Geny José 
Teobaldo da Costa, na sede de co-
lônia de férias. 

Além do companheirismo, o gru-
po usufruiu do 4º Festival Gastronô-
mico do Prado, evento excelente e 

que contou com a participação de 
diversos restaurantes da cidade. 
Aqueles que ainda não conheciam 
acharam a cidade muito aconche-
gante e tiveram a oportunidade 
de usufruir dias maravilhosos

de sol e praia, finalizados com 
drinques e cervejinhas à noite na 
área central da cidade.

Os participantes ficaram muito 
satisfeitos com as acomodações, 
realizando um divertido churrasco 
e uma peixada no capricho. Alguns 
mais eufóricos já planejam uma 
nova visita à Colônia de Férias.

Prado cidade repleta de 
belezas naturais
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Isto muito lhe interessa. 

ETERNA   LEMBRANÇA

Comunicamos que perdemos em Outubro de 2009, Arthur Jorge Galvão da 
Silva (filho de Jorge Antônio Gonçalves da Silva).

 Desejamos que esteja agora vivendo a eterna alegria junto de Deus!

Sensibilidade, cuidado e 
afeto fazem toda a diferen-
ça para a qualidade de vida 
do doente.

Com a maior longevidade da po-
pulação, a doença de Alzheimer é um 
mal que acontece a um número cada 
vez maior de pessoas. A doença ge-
ralmente aparece depois dos 60 anos 
e aumenta a incidência entre as faixas 
etárias mais avançadas. A partir dos 
80 anos, cerca de 50% dos idosos já 
apresentam sinais compatíveis com o 
problema. O Dr. Jair Henrique Gomes 
da Silva, geriatra da FUNDAFFEMG, 
respondeu aos principais questiona-
mentos sobre a doença:

O que é a doença de 
Alzheimer e como ela 

se manifesta?
É uma doença neurológica degene-

rativa, crônica, progressiva e irreversí-
vel. É um tipo de demência cuja causa 
ainda é desconhecida e que tem como 
maiores fatores de risco a idade e a 
história familiar. A manifestação inicial 
da doença geralmente se dá através 
da perda da memória recente, ou seja, 
o paciente começa a se esquecer das 
coisas do dia-a-dia. Com o tempo, 
todas as lembranças vão desapare-
cendo. Outros sintomas são alteração 
do comportamento, como depressão, 
agressividade, hostilidade, desconfian-

ça; alteração das funções executivas, 
que levam a pessoa a errar coisas bá-
sicas como cozinhar, vestir-se, perda da 
orientação temporal e espacial, que 
pode fazer a pessoa se esquecer de 
onde está ou como voltar para casa. 
A fase inicial da doença traz muita 
angústia para o paciente porque ele 
percebe as falhas, mas não sabe o que 
fazer para contorná-las. Os sintomas 
e tempo de evolução da doença são 
variáveis para cada paciente. O diag-
nóstico é feito através de exames e tes-
tes neuropsicológicos. 

Como é feito o 
tratamento?

O objetivo do tratamento não é a 
cura e, sim, tornar mais lenta a progres-
são da doença. Existem drogas que 
atuam no cérebro tentando bloquear 
sua evolução, mantendo o quadro clini-
co estabilizado por um tempo maior. O 
que se busca é manter, pelo maior tem-
po possível, a independência funcional 
básica da pessoa para que ela pos-
sa realizar sozinha, tarefas cotidianas 
como alimentar-se, tomar banho etc. 
Os medicamentos específicos são caros, 
porém, são fornecidos gratuitamente 
pela Secretaria Estadual de Saúde. 

Não se pode ter a ilusão de que o 
remédio vai resolver o problema por-
que não há retorno, mas o tratamento 
adequado pode melhorar bastante 
a qualidade de vida do paciente. O 
mais importante no tratamento é o su-
porte familiar, social e afetivo. Quando 
há um bom suporte, a longevidade do 
paciente é maior.

Por que a família 
precisa de atenção 

tanto quanto o 
doente?

Porque o sofrimento é para o do-
ente e sua família. O paciente precisa 
de vigilância constante e deve ter al-
guém o acompanhando todo o tempo. 
Além disso, aquele familiar que assume 
a condição de cuidador precisa de su-
porte tanto quanto o paciente porque 
a convivência é muito desgastante. A 
família tem que entender que o cuida-
dor precisa de descanso, férias e, prin-
cipalmente, apoio psicológico para não 
acabar adoecendo. A informação e a 
troca de experiências também podem 
ajudar as famílias a lidar melhor com 
o problema. Para isso, existem diversos 
sites e grupos de apoio que oferecem 
orientação e apoio aos familiares de 
portadores de Alzheimer.

Como é possível evitar 
a doença?

Independente da idade, a pessoa 
precisa ter atividades que mantenham-
na inserida socialmente. Podemos nos 
aposentar de uma função, mas não 
da vida. Outra boa dica é exercitar o 
cérebro. Palavras cruzadas e jogos de 
memória, por exemplo, são boas ma-
neiras de estimular a mente e mantê-
la ativa. Bons hábitos de vida também 
são importantes como evitar bebidas, 
drogas, cigarro e controlar o peso. Es-
tes fatores não causam a doença mas 
podem acelerar os processos de de-
mência.

Fonte: informativo da FuNDAFFeMG/09 - 2009

Doença de 
Alzheimer

Sensibilidade, 
cuidado e afeto... 
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