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Água mole em pedra dura tanto bate 
até que fura a resistência do governo em man-
ter esse absurdo de contribuição previdenciá-
ria sobre os benefícios de servidores públicos 
aposentados. 

Mais um capítulo dessa novela foi es-
crito pelas entidades de classe representativas 
do servidor público, dia 7 de agosto, na Câma-
ra Federal, em Brasília. A AFFIM Goiânia esteve 
lá, colegas, somando forças com representan-
tes de todo o Brasil, numa grande mobilização 
pela aprovação da Proposta de Emenda à 
Constituição número 555/2006, que acaba 
com essa indevida contribuição. 

Fizemos bem o dever de casa: estam-
pamos a maior faixa com forte apelo pela 
aprovação já da citada PEC; visitamos os 17 
deputados federais goianos, em busca de 
apoio; reforçamos esse pedido com telefone-
mas para todos eles; e municiamos nossos re-
presentantes na Câmara Federal com o históri-
co e as justifi cativas que embasam nossa luta. 

Conforme destacamos aos parlamen-
tares goianos, “trata-se de uma cobrança que 
viola um direito adquirido do trabalhador, que já 
contribuiu para o sistema previdenciário durante 
toda a vida para receber a aposentadoria e segue 
sendo taxado depois de aposentado, uma vez 
que a nova contribuição não se reverte em novo 
benefício. A contribuição previdenciária incidente 
sobre os proventos da própria aposentadoria é 
uma anomalia e uma imoralidade”.

A proposta já foi aprovada por comis-
são especial e que está pronta para análise do 

Plenário; só que consiste num substitutivo pelo 
qual a contribuição teria um desconto de 20 
pontos percentuais ao ano a partir dos 61 anos 
de idade até ser zerada aos 65 anos.

Esse substitutivo não é o ideal, mas já 
representa um avanço. Mesmo assim ainda 
não foi defi nida uma data para ser apreciado 
pelo Plenário da Câmara dos Deputados. O 
presidente da Câmara, Marco Maia, disse no 
dia da mobilização (7) que ainda não há acordo 
com o governo que propicie colocar a proposta 
em pauta. Justifi cou que, neste momento, a 
prioridade do Executivo são as reivindicações 
salariais dos servidores públicos. 

Mas uma coisa não tem nada a ver com 
a outra. Sabemos que é mera desculpa; por 
isso essa queda de braços entre os servidores 
e o governo vai continuar. 

Na audiência pública realizada recen-
temente na Câmara sobre o assunto, com a 
presença da AFFIM Goiânia, o secretário de Po-
líticas da Previdência Social, Leonardo Rolim, 
defendeu o governo e justifi cou que, conside-
rando apenas a previdência pública federal, o 
défi cit em 2011 foi de R$ 54 bilhões. Só que 
o relator do parecer vencedor na comissão es-
pecial, deputado Arnaldo Faria de Sá (PTB-SP), 
contesta os números. “A Seguridade Social em 
2011 teve um superávit de R$ 77 bilhões; mas 
querem dizer que ela está quebrada para fazer 
o jogo da previdência privada.”

Nesse mato tem coelho, colegas. Mas 
com persistência ainda venceremos, pois se 
trata de uma reivindicação justa.

Dois focos maiores merecem, atu-
almente, a especial atenção e dedicação 
da Diretoria da AFFIM Goiânia, colegas: 
a instituição da Lei Orgânica do Fisco de 
Tributos do Município e a construção da 
nossa sede própria. 

Mas isso é sem desmerecer as 
múltiplas atividades que hoje dinamizam 
o nosso cotidiano, pautado pelos traba-
lhos intensos que já marcam a imagem 
da Associação e que buscam atender to-
das as demandas da categoria, quer seja 
de caráter individual ou coletivo.

Essa dinâmica envolve a Direto-
ria como um todo: os responsáveis pelas 
atividades do setor social, cultural, es-
portivo e de eventos que animam nossa 
Entidade; o Departamento Jurídico que 
está sempre alerta na defesa de nos-
sos direitos e no acompanhamento das 
demandas do setor; o Departamento de 
Aposentados e Pensionistas que dá um 
toque de humanismo nas ações voltadas 
para esse segmento; sem nos esquecer 
dos associados e associadas que mes-
mo sem ocupar cargos ou funções estão 
prontos a colaborar, com a espontaneida-
de e o entusiasmo que os caracterizam.

No expediente diário que damos 
na sede da entidade podemos ver, satis-
feitos, essa dinâmica sendo evidenciada 
nos telefonemas, nas visitas que recebe-
mos e também nos contatos que temos, 
principalmente nas repartições e na Câ-
mara Municipal onde acompanhamos os 
assuntos e pendências que interessam 
os Auditores de Tributos do Fisco Muni-
cipal como um todo ou mesmo individu-
almente.

Com o início da construção da 
nova sede, nossas visitas ao canteiro de 
obras vão ser cada vez mais frequentes; 
tudo está a indicar que os trabalhos vão 
correr dentro da normalidade e que, em 
março de 2013, vamos comemorar o 33º 
ano da AFFIM Goiânia em sede nova.

No que diz respeito ao outro carro 
chefe da atual Diretoria, que é a institui-
ção da Lei Orgânica do Fisco Municipal, o 
processo navega em águas tumultuadas. 
Mas estamos firmes no leme e resolutos 
na defesa dessa meta, cuja conquista é 
uma questão de tempo. 

Quanto mais difícil é a luta, cole-
gas, mais sabor tem a vitória.

ELÍSIO GONZAGA DA SILVA

Affi m agita Brasília pela
aprovação da PEC 555

EDITORIAL

EXPEDIENTE DIRETORIA
DIRETOR-PRESIDENTE: ELISIO GONZAGA DA SILVA

DIRETOR VICE-PRESIDENTE: NIVALCI LUIZ DE CASTILHO
PRIMEIRO SECRETÁRIO: VERA LUCIA SOTKEVICIENE MOURA MARTINS

SEGUNDO SECRETÁRIO: RANULFO FRANCISCO DIAMANTINO
PRIMEIRO TESOUREIRO: JOÃO BATISTA TEIXEIRA DE PAULA

SEGUNDO TESOUREIRO: PAULO DE TARSO VEIGA
DIRETOR DO PATRIMÔNIO: SELMA NUNES VITÓRIA
DIRETOR SÓCIO CULTURAL: DÁRIO DÉLIO CAMPOS

DIRETOR DE IMPRENSA E DIVULGAÇÃO: RAFAEL JOSÉ SILVA CORRÊA
DIRETOR JURÍDICO: BENEDITO FALEIRO DA SILVA

CONSELHO DELIBERATIVO
EFETIVOS

ABEL ARAÚJO FILHO
JOAQUIM EDSON DOS SANTOS

ANTÔNIO WAGNER DOS SANTOS
JOSÉ CARLOS NOGUEIRA FERNANDES

RUBENS JOSÉ FERNANDES

Filiada à FENAFIM

Órgão oficial da Associação dos Auditores de Tributos 
do Fisco Municipal de Goiânia – AFFIM Goiânia

SEDE ADMINISTRATIVA:
RUA 3 Nº 1008 – SL. 202 – ED. GOIANDIRA – CENTRO – 

CEP 74020-020 - GOIÂNIA-GO
TELEFAX: (62) 3229-4452 – 3225-5907

E-MAIL: AFFIM1088@HOTMAIL.COM

DIRETOR: RAFAEL JOSÉ SILVA CORRÊA

EDITOR: JORNALISTA MANOEL JURACI MOTA

JOSÉ MARCOS PEREIRA
LUIZ ANTÔNIO DE ALMEIDA

SUPLENTES
VERA LUCIA SILVA DE SIQUEIRA
JEOVÁ DE ALCÂNTARA LOPES

CELI FARIA DE MORAES
ÁLVARO PEREIRA DA SILVA

MARIA JOSÉ DA SILVA SOARES

CONSELHO FISCAL
EFETIVOS

MILTON DE PAULA CAIXETA
OSÉIAS PACHECO DE SOUZA
SONISMAR VICENTE BATISTA

SUPLENTES
AULINO BEZERRA LIMA

MIRALHO BRAGA DE ALMEIDA
ROSANA MEROLA MARTINS

AFFIM Goiânia marcou presença ativa em Brasília, na mobilização nacional pela aprovação da PEC 555

02



EspecialEspecial

Pela primeira vez na história da ca-
tegoria nós comemoramos o Dia do Auditor 
de Tributos do Município de Goiânia. Foi na 
noite de 21 de setembro, numa sexta feira, 
na sede da nossa entidade, em reunião que 
contou com as presenças dos secretários 
municipais Dário Délio Campos e Oséias 
Pacheco de Souza. Na oportunidade discu-
timos os meios para instituir a Lei Orgânica 
do Fisco Municipal; e também inauguramos 
ofi cialmente o novo site da Associação ( 
www.affi m.org.br ).

O projeto de lei que institui o Dia do 
Auditor de Tributos do Município ainda não 
havia cumprido todo o trâmite que deve cul-
minar com a sanção do Prefeito. A matéria 
já foi aprovada na Comissão de Constituição 
e Justiça da Câmara Municipal e sacramen-
tada pelo Plenário daquela Casa em primei-
ra votação. Mesmo não tendo sido ofi ciali-
zada, não poderíamos deixar que a data de 
21 de setembro passasse em branco.

O referido projeto foi apresentado 
pelo vereador Anselmo Pereira. A escolha 
do 21 de setembro está fundamentada 
na data dedicada ao milenar São Mateus, 
aquele que dividia seu tempo em ‘dar a 
Deus o que é de Deus e a César o que é de 
César’. Com a futura sanção da lei, a data 
dedicada a nossa categoria passará a inte-
grar o Calendário Ofi cial de Goiânia. Já há 
precedentes de instituição dessa data em 
outros municípios brasileiros; e a FENAFIM 
trabalha para unifi car numa mesma data o 

Comemoramos pela 1ª vez o Dia
do Auditor de Tributos do Município

Um momento de oração pelo Dia do Auditor de Tributos do Município
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Dia do Auditor de Tributos do Município em 
todo o Brasil.

A reunião do dia 21 de setembro foi 
aberta pelo presidente Elísio Gonzaga da 
Silva, que convidou para compor a mesa os 
secretários Dário Campos e Oséias Pache-
co; e o presidente do Sindicato da categoria, 
Nivalci Luiz de Castilho. 

As palavras iniciais do presidente da 
Affi m foi o de celebrar o Dia do Auditor de 
Tributos do Município. Em seguida, Elísio 
anunciou a inauguração do novo site da 
entidade e fez um relato sobre as últimas 
atuações da atual Diretoria, com destaque 
para o início das obras da nova sede, no Se-
tor Jaó; e as providências visando a institui-

ção da Lei Orgânica do Fisco Municipal, in-
cluindo a elaboração de um projeto para ser 
encaminhado ao prefeito de Goiânia, bem 
como os contatos informais junto ao Minis-
tério Público visando buscar, se necessário, 
outros meios que garantam legalmente a 
concretização dessa meta que é constitu-
cional. 

Aberta a palavra aos demais compo-
nentes da mesa, o presidente do Sindicato 
da categoria, Nivalci Castilho, que parabe-
nizou os colegas pela instituição do 21 de 
setembro como o Dia do Auditor de Tributos 
do Município; e informou que dá expediente 
diário na sede, onde atende as demandas da 
classe, colocando-se à disposição de todos.

Oséias Pacheco, Controlador Geral 
do Município, saudou a categoria pela nova 
data e hipotecou todo apoio ao projeto da 
Lei Orgânica do Fisco Municipal. “Podem 
contar comigo” – enfatizou.

Por sua vez, o Secretário de Finan-
ças de Goiânia, Dário Campos, enfatizou a 
necessidade de união pela consolidação do 
projeto da Lei Orgânica do Fisco. “Devemos 
falar a mesma língua”, disse ele, acrescen-
tando que, ao aceitar o cargo, disse: “Prefei-
to, antes de ser Secretário eu sou Auditor”.  
E ressaltou que há dois auditores no primei-
ro escalão da Prefeitura, o que signifi ca que 
a categoria é reconhecida pela atual Admi-
nistração.

Ao encerrar a reunião, o presidente 
Elísio Gonzaga conclamou os presentes para 
um momento de oração, seguido do ‘Para-
béns a você’ pela passagem do Dia do Au-
ditor de Tributos do Município; e convidou a 
todos para um lanche de confraternização.
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A nova página eletrônica 
da Affi m Goiânia foi ofi cialmente 
inaugurada no Dia do Auditor de 
Tributos do Município, 21 de se-
tembro. A pedido do presidente 
Elísio Gonzaga, a equipe da em-
presa responsável pela criação e 
manutenção do novo site apresen-
tou e detalhou os recursos dispo-
níveis.

O técnico Fernando Matos, 
da Digital Mídia Web, informou 
que o endereço eletrônico conti-
nua o mesmo: www.affi m.org.br  

• No novo site, a maioria 
dos associados já está cadastra-
da para acessar a área restrita (os 

que não estão poderão fazê-lo na 
própria página, no link correspon-
dente)

• As notícias de interesse 
da categoria são atualizadas dia-
riamente

• O Informativo Affi m Goiâ-
nia pode ser lido on-line

• O site facilita o compar-
tilhamento na rede social, twitter, 
facebook, etc

• Tem link disponível para 
os associados fazerem suas reser-
vas na Pousada de Caldas Novas 

Outras novidades e recur-
sos serão acrescidos no site, no 
decorrer do tempo.

  Vera Lucia Moura, que é a primeira 
secretária da Diretoria da Affi m Goiânia, foi 
quem conduziu a oração pelo Dia do Auditor 
de Tributos do Município de Goiânia, na noi-
te de 21 de setembro;

  O prefeito Paulo Garcia deu esperan-
ças de comparecer na sede da Affi m Goiâ-
nia, dia 21 último, para comemorar com a 
categoria a sua data. Segundo o secretário 
Dário Campos, após um último telefone ao 
estafe do Prefeito, “deu zebra”.

  Teve apagão bem na hora em que a 
solenidade do Dia do Auditor de Tributos do 
Município de Goiânia ia começar. O presi-
dente Elísio Gonzaga que havia anunciado a 
inauguração do novo site da entidade com 
sua projeção, para que todos vissem, disse 
que o recurso agora era a telinha de um 
notebook. Mas a energia elétrica chegou 
um segundo depois e ele, sorrindo, acres-
centou: “Fica o dito pelo não dito”. E todos 
apreciaram o novo site em ampla projeção.

  A associada Giril Machado, nossa 
querida Gigi, foi uma das vozes femininas 
na reunião. Festejou a instituição do Dia 
do Auditor de Tributos do Município e res-
saltou, em alto e bom som, que a catego-
ria era a mais bem preparada para ocupar 
altos cargos na Administração Municipal. E 
citou o secretário de Finanças, Dário Cam-
pos, como exemplo: “Vimos seu excelente 
desempenho ao longo desses oito anos, 
e nesse período não tivemos problemas e 
nem mesmo greve”. 

  Chamou a atenção dos presentes a 
presença do neto da associada Celi Faria 
de Moraes, que ela apresentou aos colegas 
com muito orgulho. Uma criança simpática 

O novo site foi inaugurado e já está no ar

F L A S H E S

Celi Faria de Moraes, diretora do Departamento 
de Aposentados e Pensionistas da Affi m Goiânia, 
aproveitou a reunião do dia 21 de setembro para 
anunciar que o Dia da Confraternização Natalina 
da categoria já está defi nido: será no Clube Jaó, 

a partir das 21 horas do dia 21 de dezembro 
próximo. Como se trata de uma época de 

muitos eventos, o anúncio antecipado ajuda os 
colegas a priorizarem, em suas agendas, a nossa 

imperdível festa de fi m de ano.

Equipe responsável pelo novo site com o presidente Elísio Gonzaga

que passou grande parte do tempo concen-
trado em mostrar sua habilidade no manejo 
de um moderno tablet. Lidava com o cader-
no eletrônico com mais agilidade que mui-
tos adultos. Essa nova geração...

  Dário Campos foi o ocupante da 
mesa que mais falou, na noite de 21 de 
setembro, uma data feliz que prenuncia a 
Primavera, conforme disse. Aproveitou para 
elogiar a boa atuação da atual Diretoria da 
Affi m Goiânia e ressaltou: “Você, Elísio, con-
duz a Associação com muita honra e hones-
tidade. Como líder classista você é insupe-
rável!”.

  No fi nal da reunião, os presentes se 
confraternizaram com pedaços de pizza 
regados com cerveja e refrigerantes. O pre-
sidente Elísio não perdeu a oportunidade 
para observar, sorrindo: “Nosso encontro 
acabou em pizza!”



A aprovação do Projeto de Emenda 
à Lei Orgânica do Município de Goiânia, 
na primeira quinzena de agosto último, 
parecia favas contadas. Estava tudo certo: 
após várias audiências com o prefeito Pau-
lo Garcia, este se comprometeu a enviar o 
projeto ao Legislativo; e de fato cumpriu, 
via do Of. nº G-260, com data de 12 de ju-
lho de 2012. 

Após ser apreciado na Comissão 
competente e já agendado para votação no 
plenário da Casa, o prefeito retirou o Proje-
to e provocou grande descontentamento 
e reações na classe. Afi nal, trata-se da lei 
que vai respaldar o reconhecimento dos 
Auditores de Tributos do Fisco Municipal 
de Goiânia como carreira típica de Estado.

Em reunião, a categoria decidiu por 
algumas providências. A mais resultante 
delas foi solicitar urgente audiência com 
o prefeito para que ele explicasse e justi-
fi casse sua atitude. O encontro aconteceu 
no expirar do mês de agosto, quando o 
prefeito explicou que a retirada do referido 
Projeto de Emenda à Lei Orgânica se deu 
em decorrência de problemas com outra 
categoria, vez que a referida propositura 

Auditores e Fiscais de Tributos Muni-
cipais de todo o Brasil vão se encontrar em 
Belo Horizonte, de 21 a 23 de novembro 
próximo, para o XXIV Encontro Nacional da 
FENAFIM que terá como tema central “Ad-
ministração Tributária: Cidadania, Justiça e 
Efi ciência”.

A FENAFIM defende um Sistema Tri-
butário Nacional justo, que onere menos a 
classe trabalhadora, o setor produtivo e pro-
mova a desconcentração da arrecadação 
de tributos. A programação científi ca do 
XXIV Encontro debaterá temas de relevân-
cia para a administração tributária munici-
pal com vistas ao crescimento profi ssional 
dos servidores e à implementação de me-
lhores práticas de gestão.

Célio Fernando de Souza e Silva, 
presidente da FENAFIM e do Sindifi sco/BH, 
informa que dentre as ofi cinas e painéis já 
defi nidos, estão: Escrituração Fiscal Digital 
do ISSQN; A legitimidade ativa e o aspecto 
quantitativo na tributação da atividade de 
leasing; Tributação municipal – o caminho 
para a autonomia fi scal; Aspectos funda-
mentais da carreira do Fisco: autonomia, 
funções e a relação com o poder político; 
A reforma tributária das micro e pequenas 
empresas através do Simples Nacional; 
Imunidade: a posição dos tribunais e a atu-

Marcar presença ativa nos aconteci-
mentos de interesse da categoria é uma de-
terminação das Diretorias da AFFIM Goiânia 
e do Sindicato dos Auditores de Tributos do 
Município , conforme asseguram seus res-
pectivos presidentes, Elísio Gonzaga e Nival-
ci Luiz de Castilho. 

Por isso, tanto o Sindicato como a As-
sociação têm participado de todos os even-
tos, locais e nacionais, além de estimular e 
propiciar apoio para que os associados tam-
bém participem. 

Elísio e Nivalci justifi cam que os even-
tos técnicos contribuem com o enriqueci-
mento profi ssional do Auditor e qualifi cam 
os serviços que a Administração Pública 
presta à sociedade.

Projeto de Emenda da Lei Orgânica tem
inesperado retrocesso. Mas é temporário!

Goiânia vai ao Encontro Nacional da FENAFIM

Importante,
sim senhor!

Em audiência com diretores da AFFIM Goiânia, o Prefeito prometeu um rápido 
posicionamento sobre o Projeto de Emenda à Lei Orgânica
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contemplava não apenas a Fiscalização 
Tributária do Município e a Guarda Civil.

Embora manifestando compreen-
der a posição do Prefeito e o momento 
político que o Município vive, as Diretorias 
da AFFIM Goiânia e do Sindicato da cate-
goria insistiram pela pronta continuidade 
do processo que respaldará legalmente a 

instituição da Lei Orgânica do Fisco de Tri-
butos do Município de Goiânia. O prefeito 
prometeu um novo posicionamento sobre 
o assunto ainda neste mês de setembro. 
A expectativa é de que isso aconteça nos 
próximos dias. Estamos esperando as pro-
vidências do Prefeito, colegas; porém, vigi-
lantes e ativos.

ação do Fisco na verifi cação dos requisitos 
do art. 14 do CTN; O que podemos fazer 
para a melhoria dos sistemas de arreca-
dação imobiliária?; Previdência Pública: as 
mudanças estruturais e sua relação com a 
carreira fi scal.

Vamos participar, colegas goianien-

ses. Afi nal, trata-se do mais importante 
evento da administração tributária munici-
pal do país, com a oportunidade de sabore-
ar a tradicional comida mineira, visitar cida-
des históricas e confi rmar o que Guimarães 
Rosa disse: “Minas Gerais é muitas. São, 
pelo menos, várias Minas”.

Nivalci Luiz de Castilho
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Movimento de alta tempo-
rada foi registrado na nossa Pou-
sada de Caldas Novas, durante o 
mês de julho e início de agosto. 
Mas agora, de setembro até no-
vembro, a agitação naquela cida-
de diminui e fi ca ideal para quem 
quer sombra, sossego e água mor-
na. Quem estiver interessado é só 
fazer sua reserva, em nossa sede, 
e desfrutar da piscina com aque-
cimento solar e hidromassagem, 
sauna, churrasqueira, play ground, 
sala de TV e de jogos. Dispomos 
de seis apartamentos completos 
que podem acolher de 5 a 7 pes-
soas, em cada apartamento.

Desonerar empresas produtivas 
para aumentar a competitividade e man-
ter empregos é uma medida salutar do 
governo federal. Mas o ônus deve recair 
sobre o Tesouro, e não sobre o INSS que 
o próprio governo diz ter déficit de bi-
lhões. E para compensar em parte esse 
questionável déficit, o governo está one-
rando de forma injusta os servidores pú-
blicos aposentados e pensionistas, com 
a malfada cobrança da contribuição 
previdenciária sobre seus benefícios. 
A desoneração anunciada dia 13 deste 
mês de setembro pelo ministro da Fa-
zenda, Guido Mantega, eleva para 45 os 
setores da economia beneficiados pela 
medida, que deixarão de pagar R$ 21,5 
bilhões de INSS.

Assim não dá,
senhor ministro!

Limpeza da área, construção de 
barracão de obras, tapumes, instalação 
de água, de energia elétrica e outras pro-
vidências iniciais marcam as primeiras 
semanas de trabalho em nosso terreno, 
no Setor Jaó, onde está sendo construída 
a nova sede própria da AFFIM Goiânia. A 
construção está a cargo da Esquadro En-
genharia Ltda., uma empresa idônea que 
goza de bom conceito no ramo da cons-
trução civil. Os engenheiros responsáveis 
pela obra são o Dr. Glauco Magalhães e 
o Dr. Eugenio Cabral de Almeida. Vamos 
torcer e trabalhar duro para que possa-
mos inaugurar a primeira etapa da nossa 
sede no primeiro trimestre de 2013.

Já começou

Aumenta, a cada mês, o número de associados que comparecem na sede da AFFIM 
Goiânia, notadamente no período matutino quando o presidente Elísio Gonzaga dá 
expediente no local. Em média, dez pessoas por dia passam pela sede, tanto os da 
ativa como aposentados e pensionistas, como é o caso dos companheiros Odilon 

Pedro Chapadense Filho (que hoje reside em Caldas Novas-GO) e Sebastião Martins 
Borges, que ilustram esta nota.  Eles buscam informações, assistência, fazem 
reivindicações, inscrevem-se para temporadas na Pousada de Caldas Novas ou 

simplesmente fazem uma visita. São sempre bem recebidos!

Duas importantes homenagens foram prestadas ao presidente da AFFIM Goiânia, Elísio Gonzaga da Silva. A primeira delas aconteceu na 
Assembleia Legislativa de Goiás no Dia do Maçon, 20 agosto, quando Elísio e outras personalidades receberam a Medalha de Mérito Legislativo 

Pedro Ludovico Teixeira, a mais alta honraria do Poder Legislativo goiano.
O outro evento foi dia 5 de setembro, quando a Câmara Municipal de Goiânia realizou sessão de homenagem aos 78 anos da Associação 

Goiana de Imprensa - AGI. Na oportunidade, o presidente da AGI, jornalista Valterli Guedes, distinguiu personalidades do meio jornalístico e 
cultural de Goiânia, dentre eles Elisio Gonzaga que também integra o quadro social daquela entidade.




