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Lirando A. Jacundá, Gov. Agnelo Queiroz e Jadson J. de Almeida

Jadson J. de Almeida, Sec. Valdir Moysés e Lirando A. Jacundá
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AAFIT prestigia posse 
do novo Secretário de 

fazenda do DF

Auditor Tributário Ananias 
Lopes Zedes fala da 

importância do Auditor 
Tributário no Distrito Federal.
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F I L I A D A

Ser Presidente da AAFIT é estar comprometido com a sua fi-
losofia de vida, é ter a oportunidade de fazer algo em prol da 
categoria, é valorizar o associado, dando a ele a atenção que 
merece, é saber ouvi-lo e administrar segundo o seu interesse, em 
fim, ser presidente da AAFIT é poder contribuir para o enriqueci-
mento da sua história de vida. 

Quando aceitei a condição de ser candidato a presidente já 
havia feito uma retrospectiva da minha vida e não foi difícil per-
ceber que, após o meu ingresso na Secretaria de Fazenda, no ano 
de 1982, sempre estivemos, convivendo e auxiliando os colegas 
que estiveram à frente da nossa entidade, o que fez acordar em 
mim o espírito que adormecido não percebia que a convivência 
com os colegas e a dedicação aos problemas da classe, a muito, 
já faziam parte do nosso dia a dia.  Este comportamento nos deu 
a certeza de que reuníamos toda a condição para fazermos uma 
boa administração à frente da nossa associação e principalmen-
te porque somos fortalecidos com o apoio daqueles colegas que 
sempre contribuíram para a grandeza da entidade e que engros-
saram as fileiras dos que defendiam o nosso nome para encabe-
çar uma das chapas que concorreria nas eleições do dia 26 de 
novembro de 2010, para o período de 2011 e 2012. 

Entendemos que o apoio recebido naturalmente teve como 
razão principal a lisura do nosso comportamento como, auditor, 
como associado, e como membro da diretoria desta tão querida 
entidade que ao longo dos seus 47 anos de existência, exibe na 
sua galeria, foto dos seus 14 ex-presidentes, dos quais, alguns 
com mais de um mandato e que, com o respaldo dos associados, 
conduziram a AAFIT nesta caminhada de sucesso até aqui, e ago-
ra como monitores, transferem a responsabilidade da continuida-
de desta escalada a nós que, com uma consagração de quase 
80% dos votos, com certeza, não haveremos de decepcioná-los.

Palavra do presidente

Jadson Januário de Almeida
PRESIDENTE AAFIT

Os segredos do 
primeiro mandato
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Em uma solenidade esplêndida 
o presidente eleito para o próximo 
biênio (2011/2012) da Associação 
dos Auditores Tributários, Jadson 
Januário de Almeida e o vice-pre-
sidente, André Aguiar Dupin, junta-
mente com a Diretoria Executiva e 
os Conselhos Deliberativo e Fiscal 
tomaram posse na noite do dia 1º 
de fevereiro de 2011. 

A solenidade realizada no salão 
do Complexo Administrativo e Social 
da associação foi divida em três mo-
mentos. A celebração da Santa Mis-
sa em Ação de Graças foi o primei-
ro deles. Iniciada às 19h, o momento 
foi organizado pela associada e 
Conselheira Fiscal, Conceição Álva-
res, a celebração foi realizada pelo 
Pároco da Catedral de Brasília, Ge-
orge de Albuquerque Tajra. 

O objetivo primordial da cele-
bração foi agradecer às graças al-
cançadas pela AAFIT ao longo dos 
seus 47 anos e pedir a Deus que 
ilumine a nova Diretoria e Conselhos 
que assumiram a responsabilidade 
de comandar os próximos dois anos. 
O celebrante, ao final, abençoou to-
dos os presentes e enfatizou que é 
muito importante pedir as bênçãos 
do Senhor neste momento de come-
moração e alegria.   

O segundo momento se deu com 
a Cerimônia de Posse. Contando com 
a presença de mais de 300 pessoas, 
dentre elas inúmeras autoridades, 
a ocasião foi marcada por muitos 
agradecimentos.

Ao discursar o ex-presidente da 
AAFIT e atual Diretor de Relações 
Públicas e Comunicação Social, Li-

Empossada nova Diretoria 
e Conselhos da AAFIT

Mais de 300 pessoas prestigiaram a Cerimônia de posse no último dia 1º de fevereiro

rando de Azevedo Jacundá, desta-
cou a importância das entidades de 
classe para a categoria e agrade-
ceu aos presentes pelo apoio dado 
durante os cinco mandatos que este-
ve no comando da grandiosa AAFIT. 
O Diretor fez questão de abrir seu 
discurso oferecendo, em nome de 
todo o Fisco distrital, as boas-vindas 
a Valdir Moysés, que assumiu recen-
temente a Secretaria de Fazenda 
e homenagear o ex-secretário de 
Fazenda e colega auditor tributá-
rio, André Clemente, destacando a 
importância de se ter um secretário 
de Fazenda técnico e extraído dos 
quadros do GDF que desempenhou 
com competência a pasta que lhe 
foi confiada, não permitindo que 
a máquina administrativa sofres-
se qualquer retrocesso “numa hora 
obscura, cheia de apreensões e in-
certezas, pela qual passou o DF, em 
meio à desconfiança da sociedade, 
à situação de instabilidade política 
ao contraste de interesses, você An-

Cerimônia de posse da nova dirotoria da AAFIT.

Celebração da Santa Missa em Ação de 
Graças.

Associada e Conselheira Fiscal da AAFIT, 
Conceição Álvares, idealizadora da 
Missa Solene.

Eloina entrega lembrança da associação 
ao Padre George Tajra. 
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dré foi chamado ao honroso e nobre 
cargo de Secretário da Fazenda 
do DF para defender, arregimentar 
e manter a economia e as finanças 
do DF sem nenhum atropelo ou de-
sequilíbrio que pudesse contaminar 
a ordem social e econômica. E para 
nossa alegria e satisfação André 
com muita prudência, sapiência e 
determinação vestiu a camisa da SEF 
orgulhando-nos por constatar que a 
nossa casa pode sim, ser bem condu-
zida por um técnico da sua enverga-
dura e por tantos outros que também 
poderão, se preciso for, assumir com 
galhardia e honradez tal missão”, 
finalizando seu discurso com a entre-
ga de uma placa em homenagem ao 
ex-secretário.

Trabalho em conjunto foi o mote 
do discurso do Secretário de Fazen-
da do DF, Valdir Moysés, falou da 
sua satisfação em poder prestigiar a 
cerimônia de posse e ainda destacou 
a importância da categoria fiscal “o 
fisco é um dos mais importantes ins-
trumentos do Estado, podem contar 
com a Secretaria no que for necessá-
rio, às portas sempre estarão aber-
tas. Meu objetivo é trabalhar num 
modelo de gestão participativa que 
busque excelência”, afirmou.

Já o presidente da FEBRAFITE, 
Roberto Kupski, felicitou a nova Dire-
toria e Conselhos, reafirmando que 
a Federação está à disposição “Em 
nome de todas as associações inte-
grantes da FEBRAFITE cumprimento 
esta diretoria e  todas as anteriores 
que construíram nestes 47 anos a 
belíssima história de representação 
da AAFIT e desejo pleno sucesso 
para esta nova gestão”. Ao final, o 
presidente da FEBRAFITE, fez uma 
homenagem a Lirando de Azevedo 
Jacundá, entregando-lhe uma pla-
ca de reconhecimento ao generoso 
trabalho prestado ao Fisco distrital 
e brasileiro.

Jorge Cezar Costa que integrou 
a mesa representando o Fórum das 

Luiz Carlos Rodrigues, Jadson Januário e 
Gustavo Leonardo Maia.

Presidente da AAFIT Jadson Januário, presi-
dente da Vip’s Seguro Daniel Ahumada, Se-
cretário de Fazenda Valdir Moysés, Depu-
tada Distrital Celina Leão (PMN) e o Diretor 
da AAFIT Lirando Jacundá.

Conselheiros da AAFFIT.

Jadson Januário, André Dupin e Jason 
Cares.

Presidente da AAFIT discursa durante a 
cerimônia de posse.

Manoel de Andrade, Antônio Alves do N. 
Neto, Hebert Willian e Adenor de Oliveira.

Auditores, familiares e amigos prestigiam 
solenidade de posse da nova Diretoria 
da AAFIT.

Lirando Jacundá, Jason Cares e Jadson 
Januário fazem homenagem ao ex-
secretário de fazenda, André Clemente.

Roberto Kupski faz homenagem a Lirando 
Jacundá.

Diretoria da AAFIT.

Valter Agapito, André Clemente e André 
Dupin

Jadson Januário, Dep. Cristiano Araújo, 
Lirando Jacundá e Daniel Ahumada.
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Carreiras Permanentes e a ANFIP, 
lembrou: “O mais importante para a 
Diretoria e Conselhos da AAFIT bem 
como dos auditores é defender os 
interesses da categoria e da socie-
dade. Gostaria neste momento de 
parabenizar ao colega Jadson, que 
como demonstrou durante o pleito, 
adquirindo quase 80% dos votos 
válidos, tem toda condição de bem 
representar a sua categoria”.

Representando as mulheres e o 
parlamento distrital a Deputada 
Celina Leão (PMN) subiu a tribuna 
e informou: “Caro Jadson, o meu 
gabinete será sim a extensão da 
AAFIT e dos auditores tributários, 
conte conosco”.

Por fim, o presidente empossado, 
Jadson Januário de Almeida res-
saltou a importância da presença e 
colaboração de todos, e relembrou 
a história de luta classista dos pre-
sidentes anteriores, os quais, o moti-
varam a pertencer a esta entidade 
“Quando a categoria está unida, 
tem mais força e avança, foi isto que 
meu caro Barbosa me ensinou as-
sim que ingressei na Secretária de 
Fazenda”. Ademais agradeceu o 
apoio e incentivo do ex-presidente, 
colega e amigo, Lirando de Azevedo 
Jacundá, durante toda sua carreira 
como auditor e também durante a 
sua candidatura ao cargo mais alto 
da AAFIT. O presidente aafitiano in-
formou ainda ao secretário de Fa-
zenda do DF, Valdir Moysés Simão, 
que: “todos nós auditores estamos 
prontos para trabalhar em conjunto 
com a Secretaria de Fazenda, digo 
e reafirmo que o Fisco vai caminhar 
junto, vai buscar os recursos necessá-
rios ao Estado, porém, neste primeiro 
momento precisamos do seu apoio 
para dar continuidade a realização 
do Concurso Público, pois este é um 
investimento muito válido para o go-
verno do DF”, reafirmou.

Findando a solenidade, o presi-
dente da Comissão Eleitoral, Moacir 

Puttini agradeceu, parabenizou a 
nova Diretoria e Conselhos e encer-
rou os trabalhos.

Logo após a cerimônia de posse 
foi oferecido um coquetel regado 
com música ao vivo, onde todos pu-
deram confraternizar e comemorar 
mais um marco histórico da brilhante 
e quase cinquentona AAFIT.

Além da presença significativa 
dos auditores tributários, seus fami-
liares e amigos que lotaram os sa-
lões da AAFIT. Além das autoridades 
anteriormente citadas, destacamos 
também a presença do presidente 
do SINDIFISCO/DF, Jason Henrique 
Cares; do presidente da Vip’s Cor-

retora de Seguros, Daniel Lopez 
Ahumada; do Deputado Distrital,  
Cristiano Araújo; do presidente e 
o Diretor de Relações Institucionais 
da UNAFE, Luiz Carlos Rodrigues e 
Gustavo Leonardo Maia; do Subse-
cretário de Receita do DF, Francisco 
Otávio Moreira; do Subsecretário 
da Secretaria de Estado de Ciên-
cia e Tecnologia do Distrito Fede-
ral, Marcos Vasconcelos Torres; do 
Secretário-Adjunto da SEF/DF, Luiz 
Henrique Fanan; do vice-presidente 
do TCDF, Manoel Paulo de Andrade 
e do vice-prefeito do município de 
Campo Belos (GO), José Januário de 
Almeida.

Jadson Januário com sua esposa Mirian.

Jadson Januário e Raquel Januário.

Roberto, Lúcia, Margareth Rosana e 
Rebeca Januário.

Leonan Xavier, Roberto Kupski e Lirando 
Jacundá.

Presidente empossado cercado por 
familiares.

Jadson Januário e José Buitone.

Salão da AAFIT lotado durante a 
solenidade.

Presidente da AAFIT cercado por seus 
sobrinhos e filho.
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LIRANDO DE AZEVEDO JACUNDÁ é auditor 
tributário desde 1984. Já ocupou a presidên-
cia da AAFIT por cinco mandatos. Frente à En-
tidade construiu o Complexo Administrativo e 
Social da associação, no Lago Norte. Lirando 
é advogado e possui vasta experiência polí-
tica. Foi vereador eleito no Município de Ar-
raias (TO), sua cidade natal, e líder do MDB 
na Câmara Municipal entre 1977 a 1982. No 
DF, foi membro efetivo do Conselho Consultivo 
para Assuntos Tributários entre 1994 e 1995; 
conselheiro suplente da Junta de Recursos Fis-
cais em julho de 1991 a fevereiro de 1994; 
conselheiro efetivo do Tribunal Administrativo 
de Recursos Fiscais em fevereiro de 1994 a ju-
lho de 1997, chegando à sua presidência em 
1997. De 1993 a 1995, foi conselheiro efe-
tivo do Conselho Fiscal da Fundação Cultural 
do DF. Também já ganhou Medalha do Mérito 
Buriti em outubro de 1999 e no mesmo ano 
foi-lhe concedido Titulo de Cidadão Sentinela 
pela Policia Militar do DF. Em março de 2001, 

Uma história de luta e dedicação 
à carreira de Auditoria Fiscal

Uma vida dedicada ao Fisco brasileiro!
foi considerado Cidadão Honorário de Brasí-
lia, título outorgado pela Câmara Legislativa 
do DF. Em 2003, recebeu a Comenda Ordem 
do Mérito Judiciário do Tribunal de Justiça do 
Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) pelos 
relevantes serviços prestados à justiça da ca-
pital federal. Ano passado (2010) foi home-
nageado com a medalha da Ordem do Mé-
rito Alvorada como parte das comemorações 
do 50º aniversário da capital federal. Por 
dois mandatos ocupou a presidência da Fede-
ração Brasileira de Associações de Fiscais de 
Tributos Estaduais (Febrafite), atualmente é o 
vice-presidente da mesma e Diretor de Rela-
ções Públicas e Comunicação Social da AAFIT. 
Em entrevista concedida ao nosso Informativo, 
Lirando, faz uma análise de sua última gestão 
(2009/2011), dentre outros assuntos. Confira:

AAFIT Notícias – Durante seu último mandato, 
o Concurso Público para a carreira foi uma das 
bandeiras principais. Em sua opinião qual a gran-
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de contribuição que os auditores tribu-
tários dão para o desenvolvimento do 
Distrito Federal e conseqüentemente 
para o País?
O auditor tributário é a mola mes-
tra do Estado, é ele o agente pú-
blico responsável pela tributação, 
fiscalização e arrecadação sem 
o tributo o Estado não funciona. 
Daí a necessidade do Auditor es-
tar sempre em sintonia com a so-
ciedade fazendo-a ver da sua 
importância através dos recursos 
buscados para dar-lhe qualidade 
de vida, através de ações volta-
das para ela. Porque, ao fim e ao 
cabo, o que dá sustentabilidade, 
legitimidade e respeitabilidade à 
nossa categoria é uma máquina 
tributária eficiente, justa e direcio-
nando os bons resultados para os 
cidadãos. Entendemos ser urgente 
e necessário oxigenar a máquina 
arrecadatória, com a contratação 
de novos profissionais através do 
concurso público que não se reali-
za há 17 anos.
E essa tem sido, ultimamente, a gran-
de bandeira da AAFIT e do Sindi-
fisco. Com isso não quero dizer que 
abdicamos de outras ações inerentes 
à Associação. As lutas políticas no 
Congresso Nacional e na Câmara 
Distrital, acompanhando tramitação 
e votação de projetos de nosso in-
teresse tais com PEC 555 que retira 
a contribuição previdenciária dos 
aposentados e pensionistas, a cons-
tante batalha pela valorização do 
Auditor Tributário que nos rendeu 
quase 30% de reajuste salarial nos 
últimos 2 anos e uma indenização de 
transporte justa fizeram parte da 
nossa agenda nesse mandato.
Ressalte-se ainda, nossas confra-
ternizações, festas, pilates, hidro-
ginástica, Happy hours e o bem 
sucedido II Encontro do Fisco Can-
dango marcaram também essa 
nossa última gestão.
AAFIT Notícias – Qual o maior desafio 

encontrado pelos auditores tributários 
atualmente?
Acredito que o maior desafio conti-
nua sendo a realização do Concurso. 
A AAFIT e o Sindifisco, em que pese 
às forças contrárias, buscarão sem-
pre, na trilha da legalidade, a sua 
efetivação. Não tenho dúvidas de 
que com o novo governo capitane-
ados pelo governador Agnelo Quei-
róz e o nosso Secretário de Fazenda 
Valdir Moysés darão todo suporte 
para que novos profissionais sejam 
contratados, para o bem da SEF e 
da sociedade como um todo.

AAFIT Notícias – Em seu último man-
dato como presidente da AAFIT, que 
momento o senhor destacaria como 
mais marcante?
Costumo dizer que a vida é feita de 
momentos e cada momento vivido na 
AAFIT teve e terá sua peculiaridade, 
sua importância e significância para 
mim.A coisa que mais gosto é poder 
estar ligando, recebendo o associa-
do, saber da sua família e constatar 
que está tudo bem com ele e as pes-
soas que lhe são próximas.
Nosso corpo de associados está en-
velhecido, até porque não se recru-
ta novos Auditores há mais de 17 
anos e esse povo quer muito pouco 
d’agente; basta uma palavra de 
carinho, de respeito, de atenção... 
uma palavra amiga! Não custa ser 
solícito para com ele. Agora, um mo-
mento que me trouxe muita emoção 
neste último mandato e que certa-
mente o guardarei com muito cari-
nho e saudade foi a transmissão de 
cargo para meu diletíssimo amigo 
Jadson, sua Diretoria e Conselhos, 
ouvir tantos elogios, palavras cari-
nhosas de todos os lados, realmen-
te o guardarei como um dos pontos 
marcantes nessa minha trajetória de 
vida. É gostoso receber o reconheci-
mento de uma categoria! Só me res-
ta agradecê-la pela oportunidade 
e o privilégio de representá-la por 

Campeonato de Futebol da AAFIT.

Audiência com o então ministro de Relações 
Institucionais José Múcio Monteiro Filho (PTB).

1ª Conferência Nacional das Carreiras 
Típicas de Estado.

1º Encontro Luso-brasileiro sobre temas 
tributários.

Visita a Creche “Maria de Nazaré”
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tanto tempo.

AAFIT Notícias – O senhor viaja muito 
para encontros, seminários, reuniões... 
tanto pela AAFIT como pela FEBRAFI-
TE. Como tem sido a atuação da asso-
ciação nacionalmente?
A AAFIT graças à sua importância 
dentro do contexto nacional, sempre 
foi muito respeitada e admirada. 
Apesar do quantitativo diminuto de 
associados visto o quadro reduzido 
de auditores na SEF, sempre esteve 
na vanguarda das lutas classistas em 
nível nacional entrelaçada com as 
co-irmãs dos vários estados da fe-
deração. 
Tanto é verdade, que dois ex-presi-
dentes, eu e o Barbosa já presidimos 
nossa entidade maior, a FEBRAFITE, o 
que daí já dá a verdadeira dimen-
são do que significa a AAFIT para 
o fisco estadual / distrital brasileiro.

AAFIT Notícias – A chapa eleita para 
comandar o próximo biênio, conta 
com a sua participação como Diretor 
de Relações Públicas e Comunicação. 
O que os associados podem esperar 
desta nova Diretoria e Conselhos?
Muito trabalho e acima de tudo 
comprometimento com a catego-
ria. Não tenho dúvidas que sobre 
a batuta de Jadson, a AAFIT con-
tinuará trabalhando no caminho 
da prosperidade, da eficiência, da 
respeitabilidade e com isso trazen-
do os resultados auspiciosos que 
tanto espera a nossa classe.

AAFIT Notícias – Agora, já finalizado 
seu mandato, gostaria de deixar al-
guma mensagem aos associados que 
confiaram plenamente no seu trabalho 
e competência?
Claro que sim, até porque muitos 
não vieram à posse do Jadson e 
sua diretoria e com isso não ou-
viram a minha fala, onde pude 
externar um pouco do meu senti-
mento para com minha classe.

São palavras de agradecimento, de 
gratidão e acima de tudo de ami-
zade, carinho para com os auditores 
tributários, pensionistas e familiares 
que sempre ajudaram a construir a 
história progressista e altaneira da 
nossa AAFIT. 
Obrigado aos colegas pela prática 
permanente do diálogo franco, leal 
e construtivo.
Obrigado ainda, pela cordialidade, 
pela forma carinhosa como sempre 
fui tratado pelos associados e seus 
familiares... foram tantos e de tantos 
lados, que só fizeram fortalecer em 
mim a certeza de que a devoção à 
busca do bem comum não é mono-
pólio de ninguém; não conhece fron-
teiras, exige apenas generosidade, 
atenção recíproca para pensar e 
fazer o melhor pela classe.
Gostaria também de deixar regis-
trada uma manifestação de reco-
nhecimento a todos que fizeram de 
todos esses atributos de convivência 
acima elencados, dessas nobres vir-
tudes a argamassa da ponte que 
deu passagem a todas as adminis-
trações que constroem a bela histó-
ria de 47 anos da nossa madura, 
eficiente, responsável, respeitada 
e amada Associação dos Auditores 
Tributários do Distrito Federal.
Uma palavra muito especial a minha 
diretoria e Conselhos não apenas 
esses que se encerraram no dia 31 
de janeiro passado, mas todos sem 
exceção, que sempre nos apoiaram 
no acatamento decidido e franco, 
isento de interpretações burocráticas 
que só retardam o frutificar de boas 
ideias.
Agradeço também de forma muito 
carinhosa e especial a todos os ser-
vidores da AAFIT, cujo imprescindível 
apoio coadjuvou na realização de 
um trabalho dinâmico, sério e res-
ponsável. 
Por fim, desejo ao Jadson e sua equi-
pe da qual faço parte, muito sucesso 
e que Deus abençoes a todos nós.

Recebendo a medalha da Ordem do Mérito 
Alvorada durante o cinqüentenário de Brasília.

Reunião com a Deputada Federal Érika 
Kokay (PT).

Reunião com o Senador Gim Argelo (PTB).

2º Encontro do Fisco Distrital.

Reunião sobre a Lei Orgânica do Fisco.
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Diretoria da AAFIT e do Sindifisco/DF 
estiveram na posse do Secretário 

de Estado de Fazenda do DF
Os presidentes da AAFIT e do 

Sindifisco/DF, Jadson Januário de 
Almeida e Jason Henrique Cares, 
juntamente com suas respectivas Di-
retorias e Conselhos acompanharam 
na manhã do dia 10 de fevereiro 
a posse do auditor-fiscal da Recei-
ta Federal do Brasil, Valdir Moysés 
Simão, na Secretaria de Estado de 
Fazenda do Distrito Federal. 

Atuando na Secretaria há cerca 
de 40 dias, a solenidade de posse 
se deu para oficializar sua gestão. 
O secretário aproveitou a oportuni-
dade para fazer um rápido balanço 
da sua atuação na pasta durante 
este curto prazo, destacando a im-
portância dos servidores públicos 
para o Brasil. “Temos que tratar a 
coisa pública com responsabilida-
de. Nossa missão como servidores 
é transformar a vida das pessoas 
para melhor”, ressaltou. 

Logo em seguida, tomou a pa-
lavra o governador do DF, Agnelo 
Queiroz, que destacou a compe-
tência do secretário de Fazenda 
empossado: “Valdir é competente 
e compromissado com a administra-
ção pública. Temos que mostrar que 
a administração pública é eficiente, 
transparente e honesta”, enfatizou.

Reunião
Na tarde do mesmo dia (10/02) 

a Diretoria e Conselhos Deliberativo 
e Fiscal da AAFIT, empossados no úl-
timo dia 1º de fevereiro, realizaram 
sua primeira audiência com o Secre-
tário de Estado de Fazenda do DF.

Em uma conversa bem informal 
parabenizaram o ingresso do atual 

Representantes da AAFIT e do Sindifisco/DF com o Secretário de Fazenda, Valdir Moysés.

Jadson Januário, Valdir Moysés e Lirando Jacundá.

Lirando Jacundá, Agnelo Queiroz e Jadson Januário.
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secretário ao cargo e colocaram-se a dis-
posição para auxiliá-lo no decorrer de seu 
mandato. 

O presidente da AAFIT, Jadson Januá-
rio de Almeida, ressaltou a importância da 
integração entre a SEF/DF e a associação, 
oferecendo as instalações do Complexo Ad-
ministrativo e Social para que a Secretaria 
ministre cursos de capacitação e formação 
quando necessários. Já o Diretor de Rela-
ções Públicas e Comunicação, Lirando de 
Azevedo Jacundá, aproveitou o ensejo para 
comunicar ao secretário o desejo da AAFIT 
em promover o III Encontro do Fisco Distrital: 
“Valdir, o ano passado realizamos o II En-
contro do Fisco Distrital, com a participação 
de vários colegas, foi um verdadeiro sucesso. 
Este ano já estamos com emenda aprovada 
na Câmara Distrital, com a ajuda do Depu-
tado Cristiano Araújo, que arcará com uma 
parte dos custos do nosso III Encontro. Gos-
taríamos do seu apoio e participação, para 
que possamos realizar um encontro grandio-
so, que una o conteúdo técnico com momen-
tos de descontração”, informou.

O secretário agradeceu os votos de con-
fiança e ressaltou que precisará muito da 
associação bem como de cada auditor tri-
butário para fazer uma gestão de atuação 
efetiva, através de muito diálogo para que 
assim a máquina pública avance. Valdir deu 
seu posicionamento em relação ao Concurso 
Público “podem ficar tranqüilos, pois dare-
mos continuidade ao certame. Estamos de-
bruçados para fazer algumas pequenas mo-
dificações no edital para dar mais agilidade 
ao processo seletivo e conseqüentemente nas 
nomeações”, afirmou.

Lirando Jacundá, José Edmar, Luiz H. Fanan, Jadson Januário e Emetério Nunes.

Luiz H. Fanan, Lirando Jacundá, Francisco Otávio e Jadson Januário.

Jadson Januário, Luiz H. Fanan, Jomar Mendes Gaspary e Lirando Jacundá.

Diretoria da AAFIT em reunião com o Secretário e com o Secretário-
adjunto de Estado de Fazenda.

Orlando Ribeiro de Souza e Valdir Moysés.
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ADVOCACIA
A Associação dos Auditores Tri-
butários firmou um convênio com 
o escritório de advocacia Artia-
ga & Landim. A parceria oferece 
desconto de 50% do valor médio 
estabelecido pela tabela de hono-
rários da OAB/DF. 
Com objetivo de buscar soluções 
jurídicas que melhor atendam seus 
clientes, a empresa presta serviços 
nas seguintes áreas de atuação: 
Direito Penal, Administrativo, Tra-
balhista, Família, Civil, Consumidor, 
Previdenciário, Comercial e Tribu-
tário. 
Informações sobre o escritório A&L
Localização: SCS, Qd. 01, Bloco D, 
Edifício JK, 7 andar, sala 76, Asa 
Sul - Brasília/DF. 
Tel.: (61) 3223-6611 e fax (61) 
3322-8766 
www.artiagalandim.com 

AUTOMÓVEL
Os associados das entidades filia-
das à FEBRAFITE, como é o caso 
da AAFIT, têm a oportunidade de 
comprar veículos Ford 0 Km com 
vários descontos. Para ter direito 
ao benefício, o associado deverá 
procurar uma distribuidora de sua 
escolha, fazer referência ao con-
vênio FEBRAFITE e FORD, ter em 
mãos identificação de associado 
a entidade filiada à Federação, 
além dos documentos pessoais (RG, 
CPF e contra-cheque).
A parceria é aceita em mais de 
400 distribuidores da Ford em 
todo o país e é válida na compra 
de veículos 0 km. Os descontos va-
riam de veículo para veículo e os 
preços têm validade mensal. Vale 
ressaltar que após a aquisição do 
veículo o associado terá de cum-
prir o prazo de inalienabilidade 
de 180 dias.
Para mais informações, o associa-
do poderá entrar em contato com 
a Central de Relacionamento Ford 
Empresas - (11) 4174-3929 ou 
(11) 4174-3900 das 8hs à 18hs, 
no horário comercial ou e pelo e-
mail gf@ford.com

PLANO DE SAÚDE
Para atender às necessidades dos 
associados, a AAFIT disponibiliza 
parcerias com empresas reconheci-
das no atendimento à saúde.
Os planos de saúde oferecidos 
pela AAFIT são em parceria com 
a Assefaz, Medial Saúde, Unimed 
Brasília, Hospital Santa Luzia e UTI 
- Vida Assistência Médica Domici-
liar. Para sua comodidade os pla-
nos são descontado em folha.
Entre em contato no telefone 3468-
5871 (Meire) e faça já sua adesão 
ao Plano que mais se adapta ao 
seu orçamento. 

Convênios  e parcerias

AAFIT firma parceria com o 
escritório de advocacia Artiaga 

& Landim
Associados podem adquirir veícu-
los Ford com descontos especiais

A AAFIT possui convênios com 
várias empresas prestadora de 

serviços de saúde 
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O Fórum Nacional Permanente 
de Carreiras Típicas de Estado - 
FONACATE, representado hoje por 
25 entidades filiadas, promove nos 
próximos dias 12 e 13 de abril de 
2011, no Auditório Nereu Ramos, da 
Câmara dos Deputados em Brasília/
DF, a II Conferência Nacional das 
Carreiras Típicas de Estado. Este ano, 
serão debatidos temas que dizem 
respeito, principalmente, à relação 
entre as carreiras típicas de Estado 
com o poder político, o poder eco-
nômico e com a própria sociedade.

Com a temática Estado, Democra-
cia e Desenvolvimento, a Conferên-
cia visa debater as condições para a 
prestação de um serviço público de 
qualidade, que estimule e facilite o 
desenvolvimento do país, respeitan-
do os espaços legítimos de atuação 
de cada um desses atores sociais.

A primeira Conferência, realiza-
da em novembro de 2009 também 
em Brasília, teve cerca de 600 parti-
cipantes e foi norteada por debates 
sobre os caminhos para a qualidade 
do serviço público. 

Representantes das carreiras de 
Estado; dirigentes/integrantes da 
Administração Pública; servidores 
públicos federais, estaduais, distri-
tais e municipais; especialistas e es-
tudiosos da área; e a sociedade civil 
organizada são o público-alvo do 
evento, que abrirá as inscrições no 
próximo dia 21 de fevereiro através 
do site www.fonacate.org.br 

Com informações:
Ascom/Fonacate

PROTEÇÃO
Em parceria com a Vip’s Corretora 
de Seguro e a Seguradora Mafre 
a AAFIT proporciona aos seus asso-
ciados Seguro de Vida em Grupo, 
Seguro de Auto e Seguro de Resi-
dência com preços competitivos ao 
mercado.
Entre em contato na sede da asso-
ciação tire suas dúvidas e faça sua 
cotação no Departamento de Se-
guros da AAFIT com a Cleide pelo 
telefone 3468-5871

SAÚDE BUCAL 

Em parceria com a OdontoGroup 
desde 1º de julho de 2009, a as-
sociação presta serviço odonto-
lógico nos dois consultórios den-
tários localizado em sua sede e 
também em mais de 100 clínicas 
e consultórios da OdontoGroup 
espalhados  por todo o Distri-
to Federal. Em breve estaremos 
oferecendo outros serviços odon-
tológicos nos nossos consultórios. 
Ligue e marque sua consulta com 
a Margareth e/ou Jaqueline pelo 
telefone 3468-5871.

Convênios  e parcerias Vem ai:

Vip’s e Mafre seguros Plano Odontológico

A AAFIT se 
preocupa 

com você e 
sua família.
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O auditor tributário do distrito federal 
é imprescindível para o alcance e manutenção 

de níveis ótimos de arrecadação
O Auditor Tributário exerce 

função típica de Estado, essencial 
ao funcionamento deste, sendo sua 
atividade imprescindível para o al-
cance e manutenção de níveis óti-
mos de arrecadação tributária que 
viabilizam a execução das políticas 
de governo no atendimento às de-
mandas crescentes da população.  

O estudo exposto na tabela 
a seguir traz dados reveladores 
que não deixam dúvidas quanto à 
necessidade de concursos públicos 
periódicos para recomposição do 
quantitativo de auditores tributá-
rios e garantia de níveis otimizados 
de arrecadação tributária. 

São apresentados, a seguir, 

os dados de arrecadação dos 
principais impostos do DF (ICMS 
e ISS) nos anos “t” e “t-1”, as va-
riações percentuais em volume do 
Produto Interno Bruto (PIB) brasi-
leiro no ano “t” e os índices re-
presentativos da inflação média 
ocorrida no ano “t”, referentes 
ao período de 1996 a 2010.

Incorporando os efeitos da va-
riação dos níveis de produção e dos 
preços do ano t sobre a arrecada-
ção do ano t-1, obtém-se o nível de 

arrecadação calculado para o ano 
t, com a agregação desses dois efei-
tos, pressupondo-se elasticidades (ou 
derivadas parciais) unitárias para 

arrecadação em relação à renda e 
arrecadação em relação aos preços, 
coluna (E) da tabela. 

Em seguida, calcula-se a ra-

DF - EFEITO ADICIONAL DIRETO DO INGRESSO DE NOVOS AUDITORES TRIBUTÁRIOS NO CRESCIMENTO REAL DA ARRECADAÇÃO, ALÉM DAS VARIAÇÕES DO PIB E DA INFLAÇÃO

Período

Arrecadação Total ICMS 
+ ISS Realizada no ano 

anterior, em R$ mil 
correntes1

Variação % Real do 
PIB no ano2 (efeito 

produto)

Índice representativo da 
inflação média no ano, 

medida pelo INPC3 (efeito 
preço)

Arrecadação Total ICMS + ISS 
do ano anterior, com efeitos 
produção e preço do ano (R$ 

mil correntes)

Arrecadação Total 
ICMS + ISS realizada 

no ano (R$ mil 
correntes)

Crescimento % Real da 
Arrecadação no ano, além 
dos crescimentos do PIB e 

da Inflação, ano a ano: atual 
x anterior

Crescimento % Real da 
Arrecadação no ano, além 
dos crescimentos do PIB e 
da Inflação, acumulado em 

relação a 1995

(A) (B) (C) (D) (E) = (B) x [(C)/(100)+1] x (D) (F) [(G) = (F) / (E) - 1] x 100 [(H) = (F) / (E1996) - 1] x 100

1996 R$ 729.003 2,15 1,1569 R$ 861.516 R$ 928.481 7,77% 7,77%

1997 R$ 928.481 3,38 1,0602 R$ 1.017.648 R$ 1.063.124 4,47% 23,40%

1998 R$ 1.063.124 0,04 1,0379 R$ 1.103.857 R$ 1.161.091 5,18% 34,77%

1999 R$ 1.161.091 0,25 1,0483 R$ 1.220.214 R$ 1.311.873 7,51% 52,27%

2000 R$ 1.311.873 4,31 1,0623 R$ 1.453.667 R$ 1.645.209 13,18% 90,97%

2001 R$ 1.645.209 1,31 1,0747 R$ 1.791.269 R$ 1.882.203 5,08% 118,48%

2002 R$ 1.882.203 2,66 1,1016 R$ 2.128.589 R$ 2.126.812 -0,08% 146,87%

Período

Arrecadação Total ICMS 
+ ISS Realizada no ano 

anterior, em R$ mil 
correntes1

Variação % Real do 
PIB no ano2 (efeito 

produto)

Índice representativo da 
inflação média no ano, 

medida pelo INPC3 (efeito 
preço)

Arrecadação Total ICMS + ISS 
do ano anterior, com efeitos 
produção e preço do ano (R$ 

mil correntes)

Arrecadação Total 
ICMS + ISS realizada 

no ano (R$ mil 
correntes)

Crescimento % Real da 
Arrecadação no ano, além 
dos crescimentos do PIB e 

da Inflação, ano a ano: atual 
x anterior

Crescimento % Real da 
Arrecadação no ano, além 
dos crescimentos do PIB e 
da Inflação, acumulado em 

relação a 2002

(A) (B) (C) (D) (E) = (B) x [(C)/(100)+1] x (D) (F) [(G) = (F) / (E) - 1] x 100 [(H) = (F) / (E2003) - 1] x 100

2003 R$ 2.126.812 1,15 1,1702 R$ 2.517.416 R$ 2.574.847 2,28% 2,28%

2004 R$ 2.574.847 5,71 1,0628 R$ 2.892.804 R$ 3.054.059 5,57% 21,32%

2005 R$ 3.054.059 3,16 1,0577 R$ 3.332.355 R$ 3.471.501 4,18% 37,90%

2006 R$ 3.471.501 3,75 1,0327 R$ 3.719.457 R$ 3.803.320 2,25% 51,08%

Período

Arrecadação Total ICMS 
+ ISS Realizada no ano 

anterior, em R$ mil 
correntes1

Variação % Real do 
PIB no ano4 (efeito 

produto)

Índice representativo da 
inflação média no ano, 

medida pelo INPC (efeito 
preço)

Arrecadação Total ICMS + ISS 
do ano anterior, com efeitos 
produção e preço do ano (R$ 

mil correntes)

Arrecadação Total 
ICMS + ISS realizada 

no ano (R$ mil 
correntes)5

Crescimento % Real da 
Arrecadação no ano, além 
dos crescimentos do PIB e 

da Inflação, ano a ano: atual 
x anterior

(A) (B) (C) (D) (E) = (B) x [(C)/(100)+1] x (D) (F) [(G) = (F) / (E) - 1] x 100

2007 R$ 3.803.320 5,42 1,0408 R$ 4.173.046 R$ 4.070.012 -2,47%

2008 R$ 4.070.012 5,20 1,0656 R$ 4.562.529 R$ 4.615.641 1,16%

2009 R$ 4.615.641 -0,20 1,0506 R$ 4.839.494 R$ 4.732.559 -2,21%

2010 R$ 4.732.559 4,50 1,0511 R$ 5.198.240 R$ 5.350.107 2,92%
Notas: 
1 Fonte: SEF/DF.
2 Variação percentual em volume do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, apurado pelo IBGE.
3 Índice representativo da inflação média ocorrida no ano, o qual é igual à razão entre o índice de preços médio geométrico do ano t e o índice de preços médio geométrico do ano anterior, adotando-se o INPC (IBGE).
4 Expectativa de mercado para a taxa de variação real do PIB em 2010, divulgada no Relatório Focus (Banco Central), de 21/01/2011.
5 Para 2010, fonte dos dados da arrecadação realizada: Portal da Transparência Fiscal do GDF, www.transparencia.df.gov.br
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Ananias Lopes 
Zedes é Auditor Tri-
butário do Distrito 
Federal, Graduado 
e Pós-Graduado em 
Ciências Econômicas 
e em Política e Ad-
ministração Tribu-
tária. Atualmente é 
integrante efetivo do 
Conselho Delibera-
tivo da Associação 
dos Auditores Tri-
butários do Distrito 
Federal – AAFIT e 
Membro da Comis-
são Sindical do Sin-
dicato dos Auditores 
da Receita do Distri-
to Federal – SINDI-
FISCO/DF.

zão entre a arrecadação efeti-
vamente realizada (coluna F) e a 
arrecadação do ano anterior incor-
porada dos efeitos da produção e 
dos preços (coluna E), resultando, 
daí, o crescimento ou variação % 
real da arrecadação no ano, além 
dos crescimentos do PÍB real e da in-
flação (coluna G). Na coluna H, essa 
evolução da arrecadação, além da 
variação da renda e dos preços, é 
acumulada em cada período de 
análise, os quais abordo a seguir.

 Os dados expostos na tabela 
mostram que em 2002, passados 7 
anos do ingresso de 150 novos audi-
tores tributários concursados, nome-
ados e empossados em 1995, a ar-
recadação dos impostos indiretos no 
DF (ICMS + ISS) cresceu, em termos 
reais, além do crescimento conjunto 
da produção real brasileira (varia-
ção em volume do PIB) e da inflação 
(medida pelo INPC), 146,87%, em 
relação à arrecadação observada 
em 1995.

No ano de 2002, comparati-
vamente a 2001, esse crescimento 
começou a dar sinais de estagnação, 
quando a variação da arrecada-
ção, além da variação dos preços e 
da produção, foi praticamente nula 
(-0,08%). Foi quando, então, ingres-
saram mais 40 auditores tributários 
concursados (decisão judicial), tendo 
a arrecadação, a partir de então, 
voltado a crescer e, já nos próximos 
4 anos, em 2006, acumulava um 
crescimento real, além da variação 
acumulada do nível de preços e da 
produção (ou renda), de 51,08%.

A partir de 2007, quando o 
quadro de auditores tributários já 
se mostra bastante combalido em 
função do número significativo de 
aposentadorias ocorridas desde os 
dois últimos ingressos, o crescimento 
real da arrecadação não foi capaz 
de acompanhar o crescimento dos 
preços e da renda, tendo apresen-
tado retrações de -2,47% em 2007, 

-2,21% em 2009 e, em 2010, um 
ligeiro aumento de 2,92% sobre a 
base de 2009, diminuída em 2,21%.

Como se sabe, o comporta-
mento da dinâmica da arrecadação 
dos tributos indiretos é influenciado 
por variáveis de natureza econômi-
ca, como PIB e inflação. Se a arre-
cadação do ICMS e ISS apresenta o 
mesmo comportamento dessas vari-
áveis, significa que a administração 
tributária está conseguindo manter 
níveis de arrecadação compatíveis 
com o crescimento econômico do 
país.

Entretanto, no caso do Distrito 
Federal, os dados mostram clara-
mente que a arrecadação de tributos 
indiretos supera em muito a evolução 
dos níveis de produção (ou renda) e 
de preços, quando se realiza con-
curso público para recomposição do 
quadro de auditores tributários. Por 
outro lado, esse desempenho fica 
bem aquém da evolução da renda 
e dos preços, quando o quadro de 
auditores tributários fica abaixo do 

limite mínimo tolerável, como tem 
ocorrido há pelo menos 5 anos. Bas-
ta lembrar que se passaram 17 anos 
desde a abertura do último concurso 
público para o cargo de Auditor Tri-
butário do DF, ocorrida em 1993.

Ante todas essas constata-
ções, não podemos deixar de lutar 
continuadamente para que ocorram 
concursos públicos periódicos para 
preenchimento de vagas no cargo 
de Auditor Tributário do Distrito Fe-
deral. Somente o Auditor Tributário 
possui, dentre suas atribuições legais, 
a incumbência de desempenhar as 
funções de administração tributária 
e a competência legal plena para 
exercer a fiscalização de todos os 
tributos do Distrito Federal e, natu-
ralmente, auditoria e monitoramento 
de todas as empresas do DF, em es-
pecial, grandes e médias empresas, 
as quais respondem por cerca 97% 
(noventa e sete por cento) da recei-
ta anual de tributos incidentes sobre 
circulação de mercadorias e presta-
ção de serviços.
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Baiano de nascimento, porém foi criado e viveu 
grande parte de sua vida no estado de Goiás, 
na Cidade de Campos Belos. Chegou à Capital 
Federal no ano de 1969. Aqui se tornou Bacha-
rel em Administração pelo Centro de Ensino Uni-
ficado de Brasília (CEUB), hoje UNICEUB, no ano 
de l977. Trabalhou em três empresas privadas: 
Itabrás, Brasal e Eldorado Veículos. Ingressou no 
serviço público após aprovação em concurso para 
o cargo de Auxiliar Judiciário do antigo Tribunal 
Federal de Recursos (TFR) hoje Superior Tribunal 
de Justiça (STJ) onde permaneceu por cinco anos.  

Em 1982 foi nomeado na Secretaria de Fazenda 
do Distrito Federal no cargo de Auditor Fiscal do 
Tesouro do Distrito Federal, hoje Auditor Tributá-
rio do Distrito Federal. Em l995 após exercer vá-
rios cargos na Secretaria de Fazenda, como o de 
Chefe de Seções e Diretor da Divisão da Recei-
ta do Gama, aposentou-se. Durante todos esses 
anos, abraçou a luta associativa exercendo vá-
rios cargos na Diretoria Executiva da AAFIT, como: 
Vice-Presidente, Diretor de Turismo, Diretor de 
Esporte, Diretor de Assistência e Serviços, Diretor 
Financeiro. À frente da AAFIT desde o dia 1º de 

Jadson 
Januário de 

Almeida
Presidente da AAFIT
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Um presidente administrador 
e com vasta experiência associativista
fevereiro de 2011 fala ao Informa-
tivo da AAFIT sobre as prioridades, 
metas e projetos para a entidade 
durante a sua gestão, confira.

AAFIT Notícias – Quais os projetos futu-
ros da AAFIT? Dentre as diversas ações 
da associação, é possível destacar algu-
ma como prioridade para 2011?
Todos os projetos que a nossa Dire-
toria assumiu publicamente durante o 
período da campanha eleitoral, es-
tão em nossos  folders  e comunicados 
que encaminhamos aos associados, e 
pode ter certeza  que iremos perse-
gui-los.  Agora, para o exercício de 
2011, gostaríamos de estar inaugu-
rando a nossa academia com gran-
de variedade de aparelhos. Esta á a 
nossa maior preocupação hoje.

AAFIT Notícias – Quais os benefí-
cios que a entidade dispõe aos seus 
associados?
 Hoje a AAFIT oferece a seus associa-
dos os seguintes serviços: 
* duas horas de futebol society todas 
das segundas feiras na quadra sinté-
tica do Arena Futebol Clube, no setor 
de clube sul;  
* aulas de pitates e hidroginástica, 
na sua sede social, todos os dias da 
semana; 
* corrida orientada e acompanhada 
por professor , no parque da cidade;
* dois consultórios dentários com três 
profissionais pós-graduados e com 
mestrado nas diversas áreas  ofere-
cidas; 
* uma colônia de férias, na cidade 
de Prado  Bahia, com café da ma-
nhã, composta  de 17 apartamentos, 
todos com frigobar, TV, circulador de 

ar, dos quais 8 tem capacidade para 
acomodar até  6 pessoas; 
* salões na sua sede social alugados 
a preços simbólicos para o associado 
realizar suas comemorações festivas 
e/ou reuniões  diversas;
* a comodidade de ter um plano de 
saúde intermediado pela AAFIT;
* a segurança de um seguro de vida 
idôneo;
* e por fim, momentos de descontra-
ção e alegria nos encontros festivos 
promovidos pela sua Associação.

AAFIT Notícias – O senhor acredita 
que o trabalho que desempenhou 
como Diretor Financeiro, na gestão 
anterior, o ajudará a presidir de forma 
precisa e certa?
Não só o trabalho desenvolvido como 
diretor financeiro nesta última ad-
ministração, mas todo um trabalho 
que já desempenho a anos na AAFIT,  
acredito já ter participado  de,  pelo 
menos,  oito administrações e isto na-
turalmente  me qualifica e me dá se-
gurança para fazer  um trabalho com 
menos possibilidade de erro.

AAFIT Notícias – O nome da chapa 
encabeçada pelo senhor nas eleições 
ocorrida em novembro passado foi 
“Sempre Unidos pela AAFIT”, a meta 
da Diretoria e Conselhos eleitos é exa-
tamente essa, continuar sempre juntos 
buscando melhorias para os associados 
e dar continuidade ao belo trabalho de-
sempenhado pelas gestões anteriores, 
ao longo desses 47 anos? O que o au-
ditor distrital pode esperar desta “nova” 
diretoria e conselhos?
Acredito que todo Aafitiano, e asso-
ciado que ama a AAFIT, não terá ou-

tra bandeira senão esta que identifica 
o slogan da nossa chapa. É evidente 
que com esta união estaremos sempre 
buscando o seu fortalecimento, até 
porque somos conhecedores de que o 
sucesso dos nossos objetos se tornarão 
menos difíceis quando nos mantemos 
unidos. 
O Auditor pode e deve esperar da 
nossa Diretoria e Conselhos muito 
empenho no sentido de tentar ofe-
recer uma atenção compatível com 
o cargo.

AAFIT Notícias – Em sua opinião qual a 
importância da parceria AAFIT –  SEF/
DF - SINDIFISCO/DF e FEBRAFITE?
Hoje vivemos num mundo globa-
lizado, para se conseguir sucesso 
naquilo que buscamos é necessário 
que se faça parcerias, até mesmo 
os países se juntam em blocos para 
transpor as dificuldades existentes, 
porque não nós? somos todos funcio-
nários e/ou ex-funcionários da SEF 
e temos que mantê-la fortalecida, 
com as nossas entidades Co-irmãs, 
ou  outras que tenham  objetivos 
comuns aos nossos, a FEBRAFITE en-
tão nem se discute pois sob o seu 
guarda-chuva estão todas as outras 
associações de auditores tributários 
estaduais, e nós não podemos ter 
comportamento diferente.

AAFIT Notícias – O senhor tem algum 
recado para deixar aos associados que 
lhe confiaram o comando da AAFIT 
para o próximo biênio?
Quero dizer a todos que o voto que 
cada um nos confiou pesa muito sobre 
os nossos ombros, e que faremos de 
tudo para não decepcioná-los.
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A Associação dos Au-
ditores Tributários do Dis-
trito Federal vem a público 
parabenizar o Governa-
dor eleito, Agnelo Queiroz 
(PT), por mais esta exitosa 
vitória em sua promisso-
ra carreira política. Pela 
sua brilhante história, cer-
tamente, sua gestão será 
voltada ao respeito pelo ci-
dadão e a sociedade atra-
vés de um relacionamento 
franco e cordial.

Colocamo-nos se-
nhor governador, a in-
teira disposição para 
continuarmos a luta pela 
melhoria e crescimento 
de nossa Capital Federal. 
Sucesso!

www.aafit.org.br - aafit@aafit.com.br

A confraternização de 
final de ano promovida pela 
Associação dos Auditores 
Tributários do Distrito Federal 
(AAFIT/DF) no último dia 11 de 
dezembro de 2010, contou com 
a participação ativa de mais de 
500 pessoas, dentre associados, 
familiares e amigos. O clima 
durante a comemoração foi de 
muita descontração e animação. 

O evento teve inicio às 
22h, no Salão Nobre do Clube 
do Exército contando com o 
lançamento do livro “O menino 
que queria ser Deus” escrito pelo 
associado Assis Utsch . Além do 
lançamento do livro, para garantir 

Confraternização
final de ano

PARABÉNS
GOVERNADOR

AGNELO

a completa distração, os presentes 
apreciaram a apresentação da 
banda Mesch in ville e do cantor 
Wanderley Dourado, e é claro 
bebidas e comidas à vontade 
durante toda a noite. Com todos 
estes atrativos o salão ficou lotado 
até 4h da manhã.

Durante a confraternização 
da AAFIT foram realizados 
vários sorteios, o prêmio mais 
cobiçado foi uma moto Honda 
CG150 oferecido por nossa 
parceira Vip’s Corretora de 
Seguros, o sortudo que levou 
o prêmio foi o associado e 
Diretor Administrativo, Sebastião 
Quintiliano.
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Nosso obrigado aos colegas, amigos e colaboradores que proporcionaram as muitas realizações 
de 2010, agradecemos à Deus as bençãos recebidas e pedimos novamente por todos, que 2011 

seja também abençoado com muitas felicidades, prosperidade, saúde e realizações. 

Que Deus abençõe a todos!!!
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A aconchegante Colônia de Férias Baldur 
Meurer da Costa fica localizada na cidade 
do Prado - Bahia, composta por dezessete 
apartamentos mobiliados, churrasqueira, 
duas piscinas (sendo uma infantil), uma área 
esportiva e um “camping”. Os sócios, seus de-

Benefícios oferecidos pela 
AAFIT a seus associados 

pendentes e convidados, podem reservar os 
apartamentos por um período de dez dias 
consecutivos e aproveitar para conhecer o 
município, um maravilhoso local turístico, de 
84 quilômetros de praias mansas de águas 
mornas, piscinas naturais e coqueirais.

Colônia de Férias do Prado – BA

Consultório Odontológico

Corrida

Futebol

A AAFIT dispõe de amplo espaço para as 
aulas de Pilates e todos os equipamentos ne-
cessários como: bolas, elásticos, pesos (alte-
res e tornozeleiras)... que auxiliam os alunos 
na prática dos exercícios. As aulas são mi-
nistradas pelo personal trainer André Tierno. 

AULAS HORÁRIO
Segundas, 

quartas e sextas 08:15 às 09:15

Terças e 
quintas-feiras

 08:15 às 09:15
10:15 às 11:15

19 às 20h

E, para este ano, o objetivo da Diretoria 
Executiva é inaugurar a Academia da AA-
FIT, e também disponibilizar aos associa-
dos e seus familiares uma sala equipada 
para atendimento de podologia e nutrição. 
Todas essas vantagens são e serão ofere-
cidas no nosso Complexo Administrativo e 
Social (SHIN CA 11 Lote 10 Centro de Ati-
vidades do Lago Norte).

Pilates

A AAFIT possui uma piscina aquecida, uti-
lizada nas aulas de hidroginástica, equipada 
com barras de ferro nas laterais, macarrão, 
alteres, tornozeleiras. que ajudam os alunos 
a praticarem os exercícios dentro d’água. As 
aulas são ministradas pelo personal trainer 

Hidroginástica

Valores e desconto Valor atual (diária)
Associado / convidado 6% do salário-mínimo R$ 30,00
Crianças de até 6 anos Gratuito R$ 0,00
Crianças de 6 a 12 anos 50% da diária R$ 15,00
Crianças acima 12 anos 6% R$ 30,00
Acampamento 50% da diária R$ 15,00

Dia do atendimento Horário Especialidade
Segunda a Sexta Período integral Clínica Geral
Terças e Quintas Período integral Endodontia

Aulas Horário Sábado
Segunda quarta e sexta 7 às 9:30h 9 às 11:00hSegunda, terça e quinta 18 às 20:30h

Dia Horário
Todas as segundas 19h às 21h 

Os consultórios da AAFIT disponibilizam dois den-
tistas da OdontoGroup, um clinico geral (para 
tratamentos básicos como: restaurações, cáries e 
profilaxias) e o outro endodontista (tratamento 
de canal). Além disso, a OdontoGroup atende os 
associados em toda a sua rede credenciada, dis-
ponível no site www.odontogroup.com.br.

A AAFIT juntamente com a Empresa RUN4U 
assessoria esportiva, oferecem aos seus as-
sociados, acompanhamento especializado, 
para aqueles que praticam ou que tenham 
interesse em praticar caminhada e corrida 

A AAFIT disponibiliza todas as segundas-
feiras um campo de futebol soceity no Arena 
Futebol Clube (localizado no Setor de Clubes 
Sul) para que os associados possam interagir 

Encontra-se também em fase de implantação 
uma dentista especialista em implantodontia, 
esta, contratada pela própria AAFIT.
As informações e marcações de consultas 
para o consultório localizado na sede da 
nossa associação devem ser feitas pelos te-
lefones 3468-1808 ou 3468-5871.

profissionais. Os custos são na modalidade 
de co-participação, no qual a AAFIT arca 
com uma parte e o associado com a outra.
As aulas são ministradas no Parque da Cida-
de, de segunda a sábado. Horário na tabela:

e bater uma bolinha.

André Tierno.

AULAS HORÁRIO
Segunda a 
sexta-feira 09:15 às 10:15



19 a 22 de junho - Parque Anhembi
São Paulo/SP
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AUDIFISCO
Associação dos Auditores Fiscais do Tocantins

AUDIFISCO/TO

I A FI A F
Instituto dos Auditores Fiscais do Estado da Bahia

IAF/BAAUDIFAZ/SE FONACATE

MAPFRE
S E G U R O S

APOIO:

Administração tributária autônoma, 
justiça fiscal e avanços tecnológicos

FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ASSOCIAÇÕES

DE FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS

REALIZAÇÃO:

Associação dos Agentes Fiscais de 
Rendas do Estado de São Paulo 

ORGANIZAÇÃO:

VIII Nacional e III Internacional

CONGRESSO

CO-REALIZAÇÃO:


