
Nova sede: o sonho
já é realidade!

Filiada à FENAFIM

Colônia de Caldas é 
assunto importante
da Assembleia Geral 
do dia 4 próximo

Com o pé direito e
de cabeça erguida
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É IMPORTANTE
a pauta da Assembleia Geral

Extraordinária do dia 4 de fevereiro.

É IMPORTANTE
a sua participação. Compareça!

A nova sede da Affim Goiânia no Setor Jaó
é patrimônio de toda a classe.

Visite. Conheça. Usufrua.



“Somos ousados porque nós acre-
ditamos naquilo que fazemos”, afirmou o 
presidente da Affim Goiânia, Elisio Gonza-
ga, ao inaugurar a nova sede da Associa-
ção, no dia 7 de dezembro de 2013. Era 
uma resposta àqueles que não acreditaram 
na concretização deste sonho, quando o 
projeto foi idealizado.

“Quando apresentamos o projeto, 
muitos diziam que não dávamos conta. 
Somos uma das menores entidades deste 
Estado, mas somos mais fortes que muitas 
entidades maiores, porque temos garra, 
temos força, nós acreditamos no que faze-
mos”, disse Elisio.

O corte da fita simbólica e o descerra-
mento da placa inaugural foram conduzidos 
por Elísio Gonzaga, Iris Rezende, Agenor Ma-
riano, Anselmo Pereira e Lívio Luciano.

A solenidade de inauguração acon-
teceu no próprio salão de festas da nova 

sede, no Setor Jaó, com a presença de um 
grande número de Auditores de Tributos da 
ativa, aposentados, pensionistas e familia-
res; autoridades, convidados, parceiros e 
dos que trabalharam na construção.

Além dos presidentes da Affim, Elisio 
Gonzaga da Silva, e do Sindiffim, Nivalci 
Luiz de Castilho, compuseram a mesa o ex-
governador Iris Rezende; o vice-prefeito de 
Goiânia, Agenor Mariano, representando o 
prefeito Paulo Garcia; o vereador Anselmo 
Pereira; o deputado estadual Lívio Luciano; 
o ex-vereador Hélio de Brito, representando 
a Associação Goiana de Imprensa; o pas-
tor evangélico Alberto, da Igreja Ministério 
Fonte da Vida; e o representante da Paró-
quia do Setor Jaó, Jeová Alcântara.

Foram saudadas, também, as pre-
senças dos ex-presidentes Wilson Tavares, 
Antonio João e Joaquim Edson (Maninho); 
dos representantes da Sicoob, Adão Ferrei-

ra e Silvio Romero; do presidente do Sin-
dicato dos Arquitetos de Goiás, Garibaldi 
Baiochi, criador do projeto da nova sede; 
do engenheiro Eugênio de Almeida; e ou-
tras personalidades.

Menção especial foi feita por Elisio 
Gonzaga, em seu discurso, ao engenheiro 
Rodrigo Carvalho da Mata, filho do ex-pre-
sidente Nelson da Mata. “Quando ele soube 
que estávamos com o projeto de construir 
a nova sede da entidade, me ligou ofere-
cendo seus serviços; não para ganhar, mas 
para contribuir com esta obra”, ressaltou 
Elisio, sob os aplausos da plateia.

Representando os que trabalharam 
na construção da nova sede, o mestre de 
obras Sandival Braz Viana foi homenage-
ado com uma placa simbolizando a grati-
dão da diretoria da Affim, entregue pelo 
ex-presidente da Affim, Joaquim Edson dos 
Santos.

“A categoria da qual temos a honra 
de pertencer age com dedicação, tanto no 
trabalho como aqui fora. Somos uma cate-
goria de servidores abnegados e seletos, 
cônscios de nossos deveres”, disse Elisio 
Gonzaga. E justificou:

“Muitos de nós têm sido convidados 
para exercer atividades públicas. Eu mes-
mo fui convidado pelo ex-governador Iris 
Rezende a assumir o PROCON quando do 
lançamento do Código de Defesa do Consu-
midor. O então governador do Estado con-
fiou essa missão a um Auditor de Tributos 
do Município de Goiânia. Com dedicação 
cumprimos nosso papel. Outros colegas 

desempenharam e desempenham com res-
ponsabilidade os cargos públicos que assu-
mem”.

Elisio relembrou que “em 1980 cria-
mos esta Associação para defender a ca-
tegoria. Esta entidade, desde o seu início, 
foi comandada por diretores competentes 
e assim cresceu. Hoje é um dia de muita 
alegria e motivo de muita honra, pois cou-
be a mim inaugurar esta obra e o faço com 
emoção”.

Concluiu agradecendo a Deus, aos 
colaboradores, aos operários da obra e a 
todos os presentes, desejando que 2014 
seja um ano promissor para todos.

Sob as bênçãos de Deus e o 
testemunho dos colegas, concluímos 
o ano de 2013 já instalados em nos-
sa nova sede. Realizar esse sonho foi 
um dos frutos desse ano abençoado, 
marcado por diversas outras lutas e 
conquistas, dentre as quais destaco o 
Plano de Cargos e Salários; as ações 
judiciais, algumas delas com decisões 
já favoráveis e outras prometendo no-
vas vitórias; as incursões no cenário 
nacional, onde a Affim somou forças 
com a Fenafim e com entidades de 
outros Estados na defesa de projetos 
de interesse dos Auditores de Tributos.

Estou certo de que outras con-
quistas virão como resultado do que 
plantamos ao longo de 2013 e tam-
bém em anos anteriores. Afinal, nos-
sa preocupação maior e nosso dever 
é plantar e cultivar com entusiasmo 
e dedicação o terreno social no qual 
estamos inseridos. A colheita é mere-
cimento do conjunto; é consequência!

Adentramos o ano de 2014 
com o pé direito e de cabeça erguida, 
alicerçados nas boas sementes que 
já plantamos e na confiança que te-
mos nesta categoria que, como afir-
mamos no dia 7 de dezembro último, 
é constituída de servidores abnega-
dos e seletos, cônscios dos deveres 
que temos com a própria classe e a 
sociedade. 

Com a mesma ousadia com 
que concretizamos o sonho de nossa 
sede própria e enfrentamos o poder 
constituído na defesa de nossos direi-
tos e dos princípios constitucionais, 
vamos continuar nossa luta em 2014 
e nos anos que virão.

Elísio GonzaGa da silva

Ao inaugurar a nova sede, Elisio ressaltou a força da classe
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De cabeça 
erguida

Ex-presidentes Wilson Tavares, Antonio João e Joaquim
Edson (Maninho) com o atual Elísio Gonzaga

O amplo salão da nova sede foi o palco da festa de inauguração

Os que trabalharam na construção
foram homenageados na pessoa do mestre

de obras Sandival Braz

Apetitoso almoço completou a inesquecível cerimônia de inauguração da nova sede

Na mesa, Hélio de Brito, Lívio Luciano, Iris Rezende, Elisio Gonzaga, Agenor Mariano,
Anselmo Pereira, Nivalci Castilho e os representantes das igrejas Católica e Evangélica



04

A frequência de associados à Colô-
nia de Férias de Caldas Novas vem sen-
do cada vez menor. Já há algum tempo o 
clube fica ocioso durante dias seguidos, 
mesmo assim gerando despesas com 
funcionários, com a dispendiosa manu-
tenção da piscina, energia elétrica, etc.

Com o objetivo de encontrar uma 
solução, o assunto será colocado em dis-
cussão e deliberação na Assembleia Ge-
ral Extraordinária convocada para o dia 
4 de fevereiro, às nove horas, na sede 
social da Affim, no Setor Jaó.

Uma das alternativas levantadas 
em reunião do Colegiado da Affim foi a 
venda do imóvel, motivada por vários fa-
tores, dentre eles:

1 – Como a utilização da Colônia 

de Caldas pelos associados é mínima e 
o déficit é cada vez maior, o prejuízo é 
pago por todos; e o usufruto fica restrito 
a uma pequena minoria.

2 – Para manter a Colônia nessa 
situação, o preço das diárias teria que 
ser elevado e ficaria inviável até para os 
pouquíssimos colegas que a frequentam.

3 – Se a Assembleia Geral deli-
berar pela venda, os recursos poderão 
ser destinados a criar alternativas me-
nos dispendiosas, em Caldas Novas; e a 
consolidar o espaço de lazer na sede do 
Setor Jaó, com a construção de piscinas 
para adultos e crianças; quiosques com 
churrasqueiras; academia para ginásti-
cas; sauna; área de convivência e play 
ground. 

4 – Em Caldas Novas o que atrai 
é água quente e não dispomos desse re-
curso, na Colônia. A Affim vai continuar 
oferecendo a opção de Caldas aos asso-
ciados, com a assinatura de convênios 
com bons clubes lá existentes. A primei-
ra parceria já está disponível: o Termas 
Caldas Affego, que dispõe de ótima e 
acolhedora estrutura de lazer. O preço 
é o mesmo que o associado da Affego 
paga; e relativamente inferior ao que se-
ria cobrado pela Affim para manter a Co-
lônia de Caldas sem déficit. Os colegas 
podem fazer suas reservas na própria 
Affego (fone 3218-5051 – ramais 221 e 
224) ou na Secretaria da Affim.

Conheça o Termas Caldas Affego e 
usufrua:

Destino da Colônia de Férias de Caldas 
está em pauta na Assembleia do dia 4


