
associação, considerada um 

grande patrimônio a ser 

preservado e cuidado de 

maneira exemplar. 

A diretoria agradece 

ainda a presença de todos os 

Conselheiros, componentes 

da comissão eleitoral, aposen-

tados e familiares que abri-

lhantaram o evento festivo, 

bem como de todos os que 

contribuíram para o clima de 

confraternização e festa que 

predominou durante todo o 

dia.

Segundo o presidente 

reeleito Luiz Antonio, “o 

momento é de união, cada vez 

maior, pois somente assim é 

que seremos ainda mais fortes 

e conquistaremos novos 

objetivos”, afirmou o presi-

dente.

Associados reelegem atual diretoria em clima de festa e confraternização

Nesta 
Edição!

n Ação da ASFAL garante 

Enquadramento .............03

n GEFIN se reúne em 

Maceió ............................04

n Frota de DIFIS é exemplo 

de boa gestão ................05

n Coluna do Perrê ..........11

n PRODESIN ...................12
 

n Homenagem a Mendonça 

Neto.................................13
 

n Associado da ASFAL 

recebe medalha .............14
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Entrevista com o

vice-governador eleito

Thomaz Nonô

Thomaz Nonô 

diz que será 

ponte entre Fisco 

e Governo

Eleição se transforma em festa de confraternização,

com aprovação do trabalho que vem sendo realizado

Marcos Sérgio é o novo 

presidente da entidade.

 

Entrevista na página 10

As eleições da ASFAL ocorreram no dia 27 de novembro, no Clube Social da entidade, 
onde a atual diretoria foi reeleita para o triênio 2011/2013, sendo eleitos também os 21 novos 
membros do Conselho Deliberativo. Veja matéria completa e fotos na página 16. Veja 
retrospectiva da atual diretoria nas páginas 08 e 09.

A ASFAL realizou eleição 

para sua Diretoria Executiva - 

presidente e vice - e para os 35 

membros  do  Conselho  

Deliberativo.  A eleição 

ocorreu no dia 27 de novem-

bro, no Clube da ASFAL no 

Pinheiro. Para a Diretoria 

Executiva foi reeleito o atual 

presidente Luiz Antonio e 

para vice-presidente Élvio 

Cavalcante, juntamente com 

os 21 candidatos ao Conselho 

Deliberativo mais votados. 

Eles estarão à frente da 

ASFAL no triênio 2011 a 2013. 

A ASFAL agradece a 

participação de todos os seus 

associados na eleição. O 

evento ocorreu em total clima 

de tranqüilidade, demonstran-

do a conscientização da 

categoria em prestigiar sua 

Visite o Blog http://cartunsecia.arteblog.com.br/
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SINDAF elege sua

nova diretoria
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ADRIANO GALINDO CASTOR 22

AFRANIO CORREIA COSTA 04

AILSON SANTIAGO DE MELO 10

ALESSANDRO BARROCA CORREA 06

ALEXANDRA DA SILVA VIEIRA 11

ALLYSSON JORGE LIRA DE AMORIM 29

ALOISIO SARAIVA DE ARAUJO 19

ALVACY OLIVEIRA DE MORAES 01

ALVARO LUIZ LIRA DE AMORIM 31

AMANDA MARIA DE ALENCAR SOUZA 08

ANA GLORIA B DE ALBUQUERQUE 01

ANA RITA BARBOSA DA SILVA 11

ANTONIO BENEDITO DE BARROS 08

ANTONIO DE DEUS BARBOSA 02

ANTONIO EUGENIO T GAMELEIRA 07

ARINA ROSALI LINS CAVALCANTI 07

ARNOBIO BELARMINO B. JUNIOR 11

ASCENDINO BARBOSA GUIMARAES 04

BENILDO DOS SANTOS 22

CAMILLA CARLA S ALBUQUERQUE 25

CARLA MARCIA P DE A TEIXEIRA 26

CARLOS FERNANDO DE OLIVEIRA 17

CARMEM MARIA T L DE MACEDO 12

CASSIA FERNANDA B ALMEIDA VIANA 29

CICERO DA SILVA NERI 10

CLARE COOPER 25

CLAUDIO JOSE NETO GEDA 16

CLEDSON DOS SANTOS SILVA 06

CLEUSA SALVINA RAMOS M BARBOSA 13

DELSON ACIOLI WANDERLEY 21

EDERLINDO MENDONÇA NAVARRO 27

EDGAR FRANCISCO DO N. FILHO 04

EDIVANIA SANTOS SILVA DA PALMA 29

EDMAR ASSUNCAO E SILVA 06

EDMAR ASSUNÇAO E SILVA 06

EDMAR SANTOS DA SILVA 04

EDNA SARMENTO GAMA 20

EDUARDO NUNO DE MAYA GOMES 20

EDVALDO ROBSON DE LIRA GUEIROS 03

ELBA CAVALCANTE DA SILVA 05

ELVIRA CANDIDA CERDEIRA SILVA 16

ETIDES GOMES T. DE OLIVEIRA 12

EURIDES BARBOSA DA ROCHA 07

EURIDICE MARIA GODOY AMORIM 15

EVELINE BRAGA NOGUEIRA 24

FLAVIA ANDREA GOMES DA SILVA 01

FLAVIA DE BARROS PRADO MOURA 21

FLAVIA MASTRIANNI L G DE MELO 14

GERALDO SOARES DE ARAUJO 20

GILDETE VIEIRA FONTAN 10

GILMAR JONISON LIMEIRA 07

GILSON TEOTONIO DE OLIVEIRA 28

GIVANILDA DOS SANTOS LIMA 06

IRINEU FRANCISCO DA SILVA 18

IVONE ALVES DE ARAUJO SALVADOR 14

JANAINA FREITAS B DE OLIVEIRA 26

JANICE BARBOSA PEREIRA 12

JAQUELINE CALAZANS BARBOSA 01

JOAO FIRMINO DA SILVA 01

JOAO OLIVEIRA SANTOS 28

JORVANDETE BRAGA P DE MIRANDA 29

JOSE CAETANO DE OLIVEIRA 06

JOSE CARLOS BARBOSA SILVA 12

JOSE CLETO DE A ALVES 10

JOSE COUTINHO DE M JUNIOR 03

JOSE EDSON DE MEDEIROS F JUNIOR 21

JOSE GILMAR OLIVEIRA COSTA 15

JOSE GOMES DE ANDRADE NETO 31

JOSE MARIO DE ALBUQUERQUE 18

JOSEFA CELINA DE MELO SILVA 27

JOSETE HOLANDA CARVALHO 11

JOSETE MARIA DA S MONTENEGRO 05

JOSEVAL BARBOSA DE ALBUQUERQUE 24

JULIANE CALHEIROS 01

JUVENAL BARRBOSA DE CASTRO 18

KARLA MOURA DOS SANTOS 13

LEANDRO RICARDO SALES 29

LEONORA DO NASCIMENTO MELO 27

LUCIANO ALMEIDA COSTA 01

LUCIANO MAYER 15

LUIZ DE WANDERLEY LINS 15

MANOEL DOS SANTOS CALHEIROS 26

MANOEL OMENA FARIAS JUNIOR 21

MARCOS MOUZART DE A.COSTA 09

MARGARIDA MARIA F. FONTAN 28

MARIA APARECIDA C. MONTENEGRO 01

MARIA APARECIDA DE O. PEIXOTO 14

MARIA CARMEM TORRES DE MACEDO 28

MARIA CAVALCANTE DE L. PEREIRA 20

MARIA DA SALETE TEIXEIRA ROCHA 10

MARIA DAS GRACAS N VASCO 27

MARIA DE FATIMA L.V.PEREIRA 13

MARIA DE LOURDES COSTA 24

MARIA DE LOURDES M.ROCHA 06

MARIA ELZA G CAVALCANTE 22

MARIA JOSE DE ANDRADE SIQUEIRA 26

MARIA JOSE DE FRANÇA SILVA 28

MARIA JOSE DE LIMA SANTOS 02

MARIA JOSE DE MOURA 18

MARIA JOSE S.DE A.S.COSTA 23

MARIA JOSE SANTANA 06

MARIA LIDIA LESSA FERREIRA 03

MARIA LUIZA DE ALBUQUERQUE 13

MARIA SILVANA LEITE DA SILVA 13

MARIA VALDEREZ DA S. AMORIM 31

MARINETE ANJOS DOS SANTOS 19

MARIO JORGE C. TORRES 21

MARLETE PATRIOTA DE CARVALHO 26

MARLON DA ROCHA SOARES 08

MAURICIO DA SILVA GAMA 19

MAURO ASSIS XAVIER 06

MERYZE DA ROCHA SOARES 20

MIRTES ALLAN LIMA MIRANDA 04

NESTOR FERREIRA TENORIO 08

NILDA LOURENCO BARBOSA 10

ODETE NOBRE E SILVA 04

OLIMPIA LIMA BELTRAO 07

PASCOAL CARRAZZONI FILHO 21

PAULO BARTOLOMEU R BARROS 18

PAULO EDUARDO M LIMA 21

PELOPIDAS MAGO P. DE ARGOLO 06

RENATO GONÇALVES DA SILVA 21

RICARDO ANDRE DE HOLANDA LEITE 30

ROBERTO DE ABREU 29

RONALDO GUEDES DE ARAUJO 26

ADAIDA DIANA BARROS DE FARIAS 20

ALBA MARIA W SILVA Q CAVALCANTE 04

ALCELIA JULIA A DE MENDONÇA 28

ALCIMAR ALVES FRAGA 25

ALEXANDRE LAMENHA M. SANTOS 03

ALEXSANDRA DE LIMA LIRA 08

ANA CLAUDIA MARIA DUARTE MAIA 20

ANGELA M.T. DE FREITAS SILVA 03

ANGELITA FERNANDES COSTA 01

ANNABEL DE TEIXEIRA L TAVARES 25

ANTONIA LOPES DA SILVA 16

ANTONIO CARLOS A. DE AZEVEDO 10

AURELINA DE SOUZA MOURA 12

BENEDITO RIBEIRO TORRES 06

BRUNO LOPES GONCALVES 01

CARLOS ANDRE LOPES BARBOSA 11

CARLOS HUMBERTO B GOMES 19

CELIA BRAGA DE ALBUQUERQUE 25

CELIA COSTA DOS SANTOS 25

CHARLES ANTONIO DE O. COSTA 16

CILDA DE SOUZA ARROXELAS 10

DANIEL ALVES MARQUES 13

DANIEL MONTEIRO DE CARVALHO 03

DENIS UBIRAJARA S.LISBOA 10

DIANA SANTOS V CAVALCANTI 26

DIVA OLIVEIRA S. DE AZEVEDO 24

EDMUNDO TOLEDO GOMES 01

EDUARDO DA SILVA P. FILHO 04

EDUARDO M M. BITTENCOURT 10

ELIANE DE H. C. ALBUQUERQUE 13

ELIANE MARIA T DOS SANTOS 05

ELISABETE SAMU DE FIGUEIREDO 14

ELVANDRO OMENA MORAES 16

ELZA PAES GITAHY SILVA 19

EURIDES DE BARROS OLIVEIRA 13

EVA BEZERRA BRANDAO 10

EXPEDITO FERREIRA DA SILVA 20

FELIPE CLEMENTE BARACHO 14

FILIPE CASTRO DE AMORIM COSTA 17

FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA 18

GENAURA DO N RODRIGUES 23

GILBERTO PORTO MADEIRO 22

FEVEREIRO - 2011

GIZELE JANE GONDIN CAVALCANTE 09

GLAUCE TEIXEIRA KUMMER 20

GUDULA GOMES DOS SANTOS 08

GUSTAVO HENRIQUE A DO CARMO 28

HERACLITO DE ALMEIDA AVILA 07

HERNON C. SOUZA BITTENCOURT 20

ILARINA FERREIRA AZEVEDO 14

ILDELFONSO FREITAS 15

ISMENIA LIMA FREITAS 11

JALBAS TAVARES LIRA 12

JENNY CATHERINNE GONDIM COSTA 19

JOAO ALBERTO FONSECA SANTOS 26

JONES FRANCISCO DE AZEVEDO 15

JOSE ADILTON ALVES SANTOS 24

JOSE ALVES DA SILVA 20

JOSE BARBOSA DE ALBUQUERQUE 01

JOSE GUILHERME T. CAVACANTE 15

JOSE JACAUNA DE ASSUNCAO JR. 24

JOSE NUNES VANDERLEI 22

JOSE ROMUALDO DE FREITAS 18

JOSE TAVARES DE OLIVEIRA 26

JOSEFA VIEIRA SILVA 07

KEVLEMN SOUSA G NOBREGA 01

LEONORA DO NASCIMENTO MELO 27

LIBERACI MARIA SOUZA GALINDO 06

LIGIA PINTO DE MORAES 13

LINDALVA BARROS DE ABREU 07

LUCIANE PADILHA DA SILVA 01

LUHENILDA MARIA BITTENCOURT 02

LUIS AUGUSTO G. G. DA SILVA 08

LUIZ ALVES DOS SANTOS 13

LUIZ FRANCISCO MACHADO 26

MANOEL MESSIAS DE LIMA NETO 07

MANOEL MORAES LISBOA 13

MARCELO MACHADO DIAS 06

MARCIA MELO 15

MARCIA SILVA DOS SANTOS 09

MARCOS SIDRONIO ALMEIDA COSTA 10

MARIA ADRIANA SANTOS DIAS 17

MARIA ARACI SANTOS 26

Estamos chegando ao final 
de mais um ano e do primeiro 
mandato à frente da nossa 
ASFAL. Temos conseguido, 
apesar das dificuldades, manter 
a nossa associação equilibrada 
sem a necessidade de reajuste 
da contribuição mensal e 
mantendo nossos serviços aos 
filiados. 

Trazemos nessa edição 
uma retrospectiva, nas páginas 
08 e 09, com um resumo das 
principais atividades realizadas 
durante nossa gestão nos 
últimos três anos, visando 
prestar contas aos nossos 
associados daquilo que temos 
feito. 

Apesar do aumento da 
sinistralidade (taxa de uso do 
plano) com algumas interna-
ções de longo prazo e alto 
custo, mantemos o plano de 
saúde equilibrado, com a 
credibilidade garantida e a 
qualidade que se destaca entre 
os principais e melhores do 
nosso Estado. Nessa área da 
saúde, é bem verdade, que 
temos enfrentado muitas 
dificuldades para conter as 
pressões por reajustes de 
tabelas dos prestadores de 
serviço, as vezes até superiores 
a média nacional, que desá-
guam no aumento do valor de 
nossa cota mensal, base para o 

pagamento do plano de saúde.
Em conjunto com as 

demais operadoras de planos de 
saúde de autogestão, filiadas ao 
grupo UNIDAS, e junto às 
entidades representativas da 
área médica, estamos em 
negociação para correção de 
algumas distorções de valores 
nos procedimentos e consultas 
médicas, trazendo tranqüilida-
de e segurança para os nossos 
usuários, garantindo atendi-
mento em todas as áreas 
médicas.

Na área social realizamos 
algumas reformas em nosso 
Clube Social, mantendo-o em 
bom estado de funcionamento. 
Conseguimos seu registro em 
cartório e êxito na ação de 
usucapião de uma área em 
Massagueira. Infelizmente 
ainda não conseguimos a 
regularização e posse de um 
imóvel em Paripueira, toda a 
documentação e exigências 
foram cumpridas, restando a 
emissão de posse pela comarca 
d e  M a r e c h a l  D e o d o r o .  
Tivemos a honra de promover 
uma grande e inesquecível 
festa de comemoração dos 
cinqüenta anos da ASFAL. Para 
esse novo mandato, na área 
patrimonial temos como nossa 
prioridade o bom andamento 
do pedido de uso em comodato 

da área não utilizada anexa a 
EFAZ em Jacarecica.

Na área jurídica temos 
conquistado avanços como a 
questão do enquadramento, 
prevista em Lei desde o ano de 
2002, uma luta conjunta com a 
ASSIFEAL e SINDIFISCO, 
participamos das negociações 
com a administração na monta-
gem da pauta de reivindicações 
da greve iniciada em 2008, que 
garantiu vitorias extensivas a 
toda a categoria. Temos agora a 
ação do valor do LR já transita-
da em julgado, em fase de 
execução de sentença.

Acompanhamos as ações 
de nossas entidades co-irmãs, 
num trabalho realizado sempre 
em conjunto, visando o fortale-
cimento da Família Fazendária 
como um todo. Neste sentido, 
parabenizamos os colegas do 
SINDAF, que elegeram sua 

MARIA CRISTINA PEIXOTO GERBASE 25

MARIA DE FATIMA DOS SANTOS 05

MARIA DO CARMO OLIVEIRA SILVA 19

MARIA EDITE DE F.CAJUEIRO 23

MARIA ESTER DE BARROS JATOBA 26

MARIA HELENA B.VIEIRA VILLAR 08

MARIA LEDA CARVALHO DE ANDRADE 14

MARIA NAZARE DOS SANTOS 23

MARLENE RUFINO DE LIMA 16

MARLUCE GOMES MONTEIRO 28

MAURI DIAS PINTO 26

MIRIAM DE ALBUQUERQUE COTRIM 22

MONICA CRISTINA LIMA DA SILVA 14

NECI DE HOLANDA CAVALCANTE 19

NELCY PRADO DE OLIVEIRA 23

NOEMIA ELIAS FERREIRA SERAFIM 09

ORENE MEDEIROS 25

OSANA VIEIRA COSTA 21

OTAVIO AUGUSTO DE A CAMPOS 14

PALMYRA LEITE DA SILVA 28

RITA MARIA C VASCONCELOS 07

RODRIGO LOPES GONCALVES 01

ROMERO PEREIRA CAVALCANTE 25

ROSELANI CARDOSO DE ARAUJO 22

ROSILDA DOS SANTOS 26

ROSIVALDO ROLIM VIEIRA 02

SANDRA TENORIO NUNES 17

SEBASTIAO CAETANO DA S FILHO 06

SEBASTIAO RODRIGUES DE OLIVEIRA 02

SONIA BUARQUE CHAVES 08

STELLA REJANE L BRITO BARROS 22

TERCILA ALVES LEITE 15

TIAGO GUIDO ANGELI 20

VANILDO GUEDES DO A.FILHO 07

VERA LUCIA LESSA DE MOURA 07

VILMA LEONE DE FREITAS 04

WARNER ALEX M DE A BARBOSA 28

WILTON BARBOSA LEAL 23

ZENILDA SILVA DA SA 05

nova diretoria, conforme 
matéria na página 10 desta 
edição. 

Trazemos ainda, nesta 
edição, uma entrevista com o 
vice-governador Thomaz 
Nonô, que nos recebeu sempre 
de forma muito cordial na 
simplicidade de seu gabinete, 
onde o mesmo se coloca à 
disposição das categorias 
como um todo, no sentido de 
facilitar o diálogo, dentro de 
suas possibilidades, com o 
futuro governo Estadual.

P o r  f i m ,  q u e r e m o s  
agradecer, de forma especial, a 
todos os associados que 
compareceram a sede social da 
ASFAL no dia 27 de novembro 
último, contribuindo para 
reeleger nossa diretoria, numa 
demonstração de confiança no 
trabalho que vem sendo 
realizado e compromisso com 
o futuro de nossa entidade.

Saudamos o novo conse-
lho deliberativo eleito, ao 
tempo em que agradecemos a 
todos os conselheiros, que 
durante esse primeiro manda-
to, colaboraram incessante-
mente com nossa administra-
ção.

Feliz Natal e um 2011 de 
maiores conquistas para todos 
os que fazem a Família 
Fazendária Alagoana!

Agradecimentos pela reeleição e por um ano novo de novas conquistas
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PRIMA                                         Concursos                                20% desconto 3325-1439
SESI                                            Diversos Serviços                     Descontos Especiais 2121-3000

                 EMPRESA                                        RAMO                              VANTAGEM                   FONE

Art´s Gold                                    Ótica, Jóias, Presentes            3336-3030Descontos Especiais

Gold´Star                                     3336-3100Ótica, Jóias, Presentes            Descontos Especiais
Posto Amélia Rosa (Jatiúca)       Combustíveis                       6,5% gasolina à vista 3235-3934
Odonto System                           Plano Odontológico                    Especiais 3235-7100Condições
VIP´s                                           Seguradora                       Condições Especiais            0800-7732234
Salão Paulista                             Salão de Beleza                       50% corte 20% outros 3325-4405

FRV Seguradora                         Seguros em Geral                     Seguradora 3354-2911
Reabilit                                        Tratamento Estético                  Descontos Especiais 3320-6174
AABB                                          Clube do Banco do Brasil         Jóia com 50% desconto 3338-3494
Dra. Geonice Rocha                            Tratamento Estético         Descontos Especiais                 3325-6363
Érico Gonçalves/Hermano Ferro                         Arquitetos         Descontos Especiais                 3338-2663
Físico 10                                                              Academia         10% desconto                            3235-2626
Dr. Ary Ferreira Nunes                              Clínica de Ortodontia  Descontos Especiais                 3327-3089
Realce                                                      Ótica                            Descontos Especiais                 3338-3494

DISLUB                                       Combustível                       Acumula Pontos p troca            8818-4455
SEUNE                                        Faculdade                       30% desconto mensalidade 3336-2640

9ª GRAF (Santana do Ipanema) - Irineu Mauricio V. Tenório 

10ª GRAF (Delmiro Gouveia) - José Dantas da Silva

CONSELHO DELIBERATIVO

Presidente - Cícero Angelino Santana 

Vice-Presidente - Aderval Viana de Oliveira 

Primeiro Secretário - José Eugênio de Barros Filho 

Segundo Secretário - Marco Helder Christoni 

Componentes

Aunides de Freitas C. Nunes 

Edvaldo Robson de L. Gueiros 

Eronildes José de Carvalho 

Gildenor de Farias Costa 

Jacque Damasceno Pereira 

Janete da Graça Lopés 

José Edison Ferreira da Silva 

Marcelo Tenório Malta 

Marcelo Sampaio da Rocha

Marcos Fernandes de Lima 

Maria Marta Negri 

Maria de Fatima Santos 

Maria do Carmo Lins da Rocha 

Maria Estela Lima de Omena 

Mario Alberto de A Souza 

Paulo Castro C. da Silva 

Yesus Jefferson L. de Araujo

O FISCO é o órgão de divulgação da Associação do Fisco de 

Alagoas - ASFAL. Fundado por Ênio Barbosa Lima em 

Janeiro de 1976.

DIRETORIA DA ASFAL

Diretor Presidente - Luiz Antonio Tenório Magalhães 

Vice Presidente - Elvio Cavalcante Costa 

Diretor Secretário - José Edison Ferreira da Silva 

Diretor Secretário Adjunto - Gustavo Henrique A do Carmo 

Diretor Financeiro - Marcos Fernandes de Lima 

Diretor Financeiro Adjunto - Paulo Castro Cardoso da 

Silva 

Diretora Social - Giselle Vilela Melo 

Diretora de Relações Públicas e de Comunicação - Marcia 

Mª B. Barbosa 

Diretor de Esportes - Allan Kaio Antunes da Silva 

DIRETORES REGIONAIS  

2ª GRAF (Porto Calvo) - Ozenilde Aguiar de Melo 

3ª GRAF (União dos Palmares) - Francisco de Assis L. de 

Araujo 

4ª GRAF (Viçosa) - Célio José R. Vasconcelos 

5ª GRAF (São Miguel dos Campos) - João Carlos C. de 

Arruda 

6ª GRAF (Penedo) - Francisco Xavier F. Falcão 

7ª GRAF (Arapiraca) - José Ednaldo Costa 

8ª GRAF (Palmeira dos Índios) - José Teixeira de Oliveira

COORDENADOR MÉDICO

ASFAL-SAÚDE - Dra. Flávia Maria Aguiar 

SUPERVISOR ADMINISTRATIVO

PRODUÇÃO DO JORNAL

Edição, redação, diagramação eletrônica, fotos, revisão - 

Jornalista Ronaldo Granja DRT/AL Nº 429

Projeto Gráfico - Fábio Maranhão

Colaboração - Rildo Gomes (Charge) e Erik B. Bispo.

Qualquer associado poderá expressar sua opinião neste 

jornal. Colaborações devem ser entregues digitadas em uma 

lauda, com 20 linhas. Os artigos assinados não representam 

necessariamente a opinião deste jornal, sendo de inteira 

responsabilidade de quem os assina.

Redação - Rua Artur Vital da Silva Nº 58  Gruta

Fones - Sede Administrativa- (082) 3338-3494 FAX- (082) 

3338-1846 Clube Social - 3241-5044

Impressão - Gráfica Mascarenhas

Tiragem - 3000 exemplares

O Jornal “O Fisco” é uma produção da Assessoria de 

Imprensa da ASFAL.

Carmerino Monteiro de Carvalho 



Em junho de 2010, 

finalmente o governo do 

E s t a d o  p r o m o v e u  o  

e n q u a d r a m e n t o  d o s  

aposentados e pensionis-

tas da SEFAZ, previsto  

 desde 

2002. A ação proposta 

pela ASFAL em 2005, e as 

negociações do movimen-

to grevista, além da inter-

venção da ASSIFEAL e 

SINDIFISCO, garantiram 

o enquadramento dos 

associados que ainda não 

estavam no último nível da 

c a r r e i r a  d o  G r u p o  

Ocupacional Tributação e 

Finanças.

Dessa forma, desde 

junho de 2010 todos os 

aposentados e pensionis-

tas da SEFAZ que não 

estavam enquadrados no 

último nível da carreira, 

passaram a receber, em 

na 

Lei Orgânica do Fisco – 

Lei Nº 6.382/02O associado da ASFAL 
Artur Rogério Ferreira da 
Mata, servidor da SEFAZ 
prestando serviço atualmente 
na Segesp,  foi  um dos 
contemplados na terceira 
edição de entrega da Medalha 
Sílvio Carlos Vianna. O evento 
ocorreu no dia 25/11, e foi 
marcada por muita emoção na 
Renaissance Festas e Eventos, 
na Ponta Verde. O governador 
Teotonio Vilela Filho e o 
secretário de Estado da Gestão 
Púbica, Guilherme Lima, 
saudaram os agraciados deste 
ano, destacando o esforço de 
cada um dos homenageados 
pela eficiência do serviço 
público estadual. O evento faz 
parte das ações do Programa 
de Valorização do Servidor da 
Secretaria de Estado da Gestão 
Pública (Segesp).

Após a entrega das 
medalhas, o governador falou 
sobre a honraria, instituída há 
três anos como forma de 
homenagear os servidores que 
vão além de suas atribuições no 
exercício profissional em 
benefício do serviço público. 
“Orgulha-me muito estar à 
frente do Executivo Estadual e 
por três anos consecutivos, 
desde a criação desta medalha, 
p o d e r  c o n f e r i r  e s t a  
homenagem”, disse Teotonio.

O governador falou sobre 
o valor da medalha para cada 
um dos  homenageados,  
destacando o perfil  do 
coordenador de Administração 
Tributária Silvio Vianna, que 
lhe dá nome e deixou um 
legado de lisura e probidade 

seus contra-cheques, o 

valor correspondente ao 

nível IV do salário base.

Cumulativamente, o 

jurídico da ASFAL reque-

reu o pagamento de todas 

as diferenças salariais 

referentes ao enquadra-

mento, considerando-se 

para tanto, a data de 

edição da lei. Os valores 

devidos pelas diferenças 

salariais inerentes a cada 

associado, deverão ser 

recebidos, após regular 

trâmite judicial, através de 

precatórios, cuja execução 

já se encontra em anda-

mento.

Outra ação em trami-

tação, já em fase de execu-

ção de sentença é a que 

trata do valor do Limite de 

Re f e r ê n c i a  -  L R .  A 

ASFAL está acompanhan-

do os processos e qualquer 

novidade será informada. 

Ação da ASFAL, empenho da ASSIFEAL e SINDIFISCO

garantem enquadramento de associados

O presidente da ASFAL Luiz Antonio e a advogada Gizele Gondin

Robson 

Araújo

Eu sou da época do bonde, do conde,

Do lambe, lambe, do pé grande,

Do bonitinho de longe, do bang, bang

Da gangue e do range, range do sofá.

Eu sou da época da gandaia, boa praia

E da lacraia, daquele suco jandaia, boa

Música do Tim Maia, blusa tomara que caia,

Da turma que botava gaia e não perdia um sarau.

Eu sou da época da nobreza, da beleza

E sutileza, da grandeza e da tigresa,

Da pobreza e da lerdeza, da boazuda Tereza

Que um dia fora presa, batendo num bom rapaz.

Eu sou da época do aratu, da feira de Caruaru,

Do prefeito Sandoval Caju, da boa pinga pitu, 

Da antiga Aracaju, da negrinha Capitu,

Como também da Malu, quem a mim desvirginou.

Eu sou da época do assustado, dos sobrados

La do prado, quando menino safado, achava

Tudo arretado, até o quebra-queixo do Dado,

Velho ranzinza e safado, que morreu sem enriquecer. 

Eu sou da época do pinico, da praça do pirulito, 

Do coronel Alarico, sem corrupto político,

A gente não pagava mico, que bom era ir pro circo,

Rir com palhaço Tilico, do grande mágico Tiane.

Eu sou da época do Bozo, lá do banho do Fragoso, 

Do amigo Lula Barroso, do regateano Dengoso,

Teorias de Lombroso, do Chico Caetano bondoso, 

Um azulino zeloso que nos deixou com saudade.

Eu sou da época do cine Real, Lux, Plaza e Ideal,

Do poeirinha Colonial, como também do Royal,

Banhos na praia do sobral, filme bom da matinal,

Do Landau e da Catedral, onde aprendi a rezar.

Eu sou da época: Maceió sem violência! Dos 

Poderes com decência, vida boa com eloqüência,

Pedir perdão com clemência, da viuvinha Vicência,

Da vida com paciência, porque não existia ganância. 

* Robson Araújo. Fiscal Aposentado, Diretor do Sindifisco e Membro 

da AAI.

Associado da ASFAL recebe

medalha Silvio Viana
Minha Época

administrativa. “A grandeza do 
prêmio começa pela escolha do 
patrono, Silvio Vianna, que 
pagou com a própria vida por 
ter se dedicado ao trabalho de 
combate à sonegação fiscal em 
Alagoas. Ele deixou um 
exemplo de grandeza para os 
servidores”, afirmou.

O tributarista Sílvio 
Vianna foi assassinado aos 38 
anos, em outubro de 1996. A 
medalha, instituída pelo 
Decreto nº 3.986 de 2008, 
determina como critérios para 
a escolha dos agraciados 
assiduidade, pontualidade, 
disciplina, capacidade de 
iniciativa, produtividade, 
responsabilidade, eficiência, 
compromisso com o serviço 
p ú b l i c o ,  a t i t u d e s  e  
procedimentos na vida pública 
e pessoal condizentes com a 
moral e o valor de sua 
c o n t r i b u i ç ã o  p a r a  o  
engrandecimento do serviço 
público.

Além do fazendário e 
associado da ASFAL Artur 
Rogério Ferreira da Mata, 
também receberam a medalha 
os servidores: Avelar Canuto 
Loureiro, da Secult, Elaine 
Patrícia Gomes Melo, da 
Semarh, José Malaquias da 
Silva, do Hemocentro, Maria 
Cícera de Lima, do HGE, 
Maria Lúcia do Nascimento 
Guedes, do DER, Maria Vilma 
de Lima, da Secretaria da 
Educação, Márcio Ferreira da 
Silva, da Uneal, Nadja Maria 
da Silva Beirout, da Secretaria 
do Trabalho, e Sônia Maria 
Atanasov Acioli, da Ouvidoria.

Artur Rogério ao receber a medalha do governador Teotônio Vilela
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Ontem,  11 /11 /2010 ,  
morreu Antônio Saturnino de 
Mendonça Neto, mais conhe-
cido pelo seus sobrenomes 
Mendonça Neto!

Mendonça foi desses 
homens em que, em algum 
momento de nossas vidas, por 
nenhum de nós passaria 
apagado, despercebido ou 
escuso! 

Jamais seria considerado 
um homem sem brilho... 
jamais deixaríamos de expres-
sar sentimentos de admiração 
ou questionamento!

Q u e m  o  c o n h e c e u  
pessoalmente, pôde presenci-
ar a energia que lhe era 
peculiar no brilho dos olhos de 
quem acreditava na vida! Na 
garra desvairada de quem 
acreditava nas idéias, mesmo 
que delas discordássemos! 
Sim... Mendonça foi brilhante!

Era um homem cuja 
característica política e 
discursiva se assemelhava ao 
grande orador e político 
brasileiro Carlos Lacerda, e 
olhem que não estou exage-
rando no que digo, pois o 
próprio Lacerda era um de 
seus admiradores, na época 
em que por várias vezes no Rio 
de Janeiro entrevistou o então 
governador, o então congres-
sista Carlos Lacerda!

M e n d o n ç a ,  c o m o  
Lacerda, era destes homens 
que tinha sempre uma 
brilhante resposta aos questio-
namentos que lhe eram 
endereçados, de modo que se 
necessitaria ter lido muito 
sobre o assunto para ter 
condições de retórica com ele! 

O Grupo de Gestores 

Financeiros dos Estados - 

GEFIN realizou mais uma 

reunião nos dias 18 e 19/11, no 

auditório do Hotel San 

Marino na Ponta Verde. O 

GEFIN é o órgão de assesso-

r a m e n t o  d o  C o n s e l h o  

N a c i o n a l  d e  P o l í t i c a  

Fazendária - CONFAZ, que 

congrega os secretários de 

fazenda dos estados. Criado 

em 2004, o GEFIN tem por 

finalidade discutir assuntos 

relativos às políticas financei-

ras e promover uma maior 

integração entre os gestores 

de cada Estado e a União.

A abertura do evento 

contou com a presença do 

Secretário da Fazenda de 

Alagoas Maurício Toledo, do 

Superintendente do Tesouro 

Estadual Marcello Lourenço, 

além da presidente do 

GEFIN Célia Maria Silva 

Carvalho, da Secretaria da 

Fazenda de Minas Gerais. 

Dos  27  representantes  

estaduais, mais de 20 estão em 

Maceió. O evento ocorre a 

cada três meses, havendo 

revezamento entre os Estados 

que recebem as reuniões. O 

cantor Alagoano Eliezer 

Setton participou da abertura 

do evento e entoou o hino 

nacional brasileiro e o hino 

alagoano.

Segundo a presidente do 

GEFIN Célia Carvalho, esta 

reunião de Alagoas discutiu a 

questão da dívida pública dos 

Mendonça era um computa-
dor de palavras e idéias, 
possuía uma memória de 
muitos megabytes!!

Posso falar pessoalmente 
de minha experiência com o 
brilhante político! Quando eu 
ainda era estudante secunda-
rista em Arapiraca, e já um 
militante político daquela 
época de ditadura militar, tive 
a oportunidade de presenciar 
suas campanhas para deputa-
do estadual e posteriormente 
deputado federal! Campanhas 
pobres diante das campanhas 
d o  p o d e r  e c o n ô m i c o !  
Campanhas  ganhas  na  
oratória e no carisma!

Pude posteriormente 
presenciar sua campanha a 
prefeito de Maceió, quando 
teve somente um minuto e 
meio no horário eleitoral e 
não fazia discursos desconexos 
e com frases repetitivas como 
o candidato a presidente 
Enéias Carneiro (meu nome é 
Enéias!). 

Mendonça, ao contrário, 
conseguia a cada noite 

otimizar a mensagem como 
poucos! Sim... Mendonça foi 
um gestor de palavras!

Posso falar, outrossim, da 
minha experiência com o 
M e n d o n ç a  j o r n a l i s t a !  
Escrevendo nas páginas do 
jornal EXTRA, levantando 
polêmicas de moralidade, não 
se dobrando na defesa do que 
acreditava... não perdendo a 
oportunidade de detonar uma 
guerra de idéias e palavras!

Seus textos, apesar de 
longos, retratavam a sua 
oratória, o fazendo um ser 
extremamente competente, 
tanto no falar como no escre-
ver!

Certo dia o questionei, 
pelo site do extra, a respeito da 
sanha defesa que ele fazia de 
Carlos Lacerda! Coloquei o 
que pensava do seu ídolo, para 
mim um desestabilizador de 
políticas de cunho popular! 
Um representante do que 
existia de mais reacionário na 
história política brasileira!

O elogiei bastante em seu 
texto sempre primordial, mas 
falei que não entendia como 
alguém tão inteligente como 
ele defendia Lacerda, um 
político que colaborou com os 
militares na esperança de ser o 
primeiro presidente civil da 
ditadura, sendo tragado pelas 
fardas e amargando o exílio 
junto com seus adversários!

A resposta de Mendonça 
foi mais ou menos assim:

"Meu caro Erik,

Obrigado pelos elogios! 
Reconhecimento como o seu é o 
que me faz seguir em frente em 
meus textos! Agradeço sua 

colaboração e crítica!

Gostaria de expressar que o 
que colocas sobre Lacerda tem 
sentido! Ele pode se enquadrar 
em todo esse arcabouço crítico 
traçado pelo amigo!

Reconheça, porém, que 
vivemos uma época de obscuri-
dade, em que os homens sequer 
possuem o brilhantismo das 
idéias! Viraram homens de 
latão, aparentemente belos por 
fora e ocos por dentro! 

Hoje não temos homens 
brilhantes para criticá-los e 
aprender com eles, mesmo que 
mantenhamos nossa oposição ao 
que pensam!

Hoje a banalidade e a 
esbórnia tem tomado conta das 
instituições de maneira tal, que 
os que discutem pensamentos e 
idéias são tidos como loucos e 
arcaicos!

Hoje quase que somente a 
venalidade e a ignorância!

Por isso, convenhamos, 
Lacerda, mesmo que você 
discorde dele,  reconheça, 
Possuía um conteúdo brilhante!

Por isso não deixemos cair 
nossas retóricas!

Um dia elas serão ouvidas e 
refletidas!

Sempre o aguardarei para 
novas demandas de aprendizado 
mútuo!!

Abraço do Mendonça Neto"

É uma grande pena! Não 
teremos mais... 

A morte, alguém cuja 
retórica é inquestionavelmen-
te superior, 

se encarregou de dispor 
em contrário!

 

* É Fiscal e atual Secretário de 
Finanças de Arapiraca.

Mendonça - Polêmico e Instigante

Estados. Alguns governado-

res, entre eles o de Alagoas, 

propõem reverter o paga-

mento da dívida em investi-

mentos nas áreas sociais, 

especialmente nos Estados 

mais pobres. “Nós achamos 

muito bem vinda essa idéia, 

inclusive estamos discutindo 

alternativas como reduzir ou 

mudar o indexador, e esse 

percentual a menor que 

pagássemos seria investido 

em políticas sociais. Não só 

Alagoas, mas outros Estados 

têm dificuldades de ofertar 

políticas sociais para a 

população e essa questão 

precisa ser levada adiante”, 

afirma a presidente.

No dia 19/11 houve uma 

apresentação do Banco 

I n t e r a m e r i c a n o  d e  

Desenvolvimento – BID, 

visando a colaboração com os 

Estados no sentido da 

Gestores Financeiros do todo o Brasil se reúnem em Alagoas
Um dos principais temas discutidos foi a dívida pública dos Estados. Houve ainda uma importante reunião com o BID 

Reunião do GEFIN em Maceió

Rua Jornalista Augusto Vaz Filho, 10 - Farol e Rua Augusto Ribeiro, 307 - Jatiúca

(82) 3338-1020 / 3338-1475 / 3235-2065

adaptação das normais 

contábeis às normas interna-

cionais. O GEFIN pleiteia 

um convênio com o BID e a 

presença do banco internaci-

onal na reunião de Alagoas 

pretendeu acertar os deta-

lhes técnicos os quais os 

Estados precisam cumprir, 

visando a concretização deste 

convênio.

Para o Superintendente 

d o  Te s o u r o  M a r c e l o  

Lourenço, a reunião foi 

muito significativa para 

Alagoas, pois trouxe os 

pr inc ipa i s  ges tores  de  

finanças dos Estados para 

tratar de questões importan-

tes para as finanças públicas. 

“Nós temos feito nosso papel 

ao conseguir reestruturar a 

área do tesouro. Hoje temos 

um fluxo de caixa ajustado, 

um controle das despesas e 

um acompanhamento das 

receitas. Hoje nós só libera-

mos para gasto aquilo que 

temos de receita. Esse é um 

trabalho árduo, mas que 

temos conseguido fazer”, 

afirma Marcelo.

Marcos Gomes Rangel, 

Gerente da Dívida Pública de 

Alagoas, um dos responsáve-

is pela organização do 

evento, diz que foi um 

privilégio receber alguns dos 

melhores profissionais da 

área de finanças e contabili-

dade pública que existe em 

nosso país. “O pessoal gosta 

muito de Maceió e recebe-

mos muitos elogios em 

relação a nossa cidade. 

E s p e r a m o s  q u e  t o d o s  

tenham se sentido bem, que a 

reunião tenha produzido 

bons resultados para todos os 

estados e que possamos 

receber, em breve, novamen-

t e  o  G E F I N a q u i  e m 

Maceió”, concluiu Marcos 

Rangel.
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PRODESIN objetiva atrair investimentos privados através de incentivos fiscais
O FTE II Paulo Pinto explica o que é o PRODESIN, quais seus objetivos e sua situação em Alagoas

O que é PRODESIN ?

Criado pela lei  no 5.671, em 1o 
de fev de 1995, regulamentado 
pelo Decreto no 38.394, em 24 
de maio de 2000, o programa 
objetiva atrair investimentos 
privados para promoção do 
desenvolvimento de Alagoas 
através de incentivos fiscais.

O por quê de sua criação ?

O principal motivo foi a guerra 
fiscal.

O que é a guerra fiscal?

No novo cenário estimulados 
pela maior autonomia financei-
ra obtida pela nova Carta 
Magna, os estados travam 
verdadeiras batalhas para 
atração de investimentos 
privados,  utilizando de forma  
recorrente o principal imposto 
estadual, o ICMS, como 
instrumento capaz de criar 
vantagens comparativas, por 
intermédio da concessão  de 
incentivos fiscais e/ou financei-
ros, surge o que foi denomina-
do de “guerra fiscal”. 

Esta guerra fiscal, pode acabar 
com as mudanças que se 
pretende realizar na legislação 
do ICMS?

Não, pode até mudar de nome, 
mas esta guerra nunca vai 
acabar, ele é inerente à econo-
mia. Torna-se necessário partir 
da aceitação de que a busca 
pelo desenvolvimento regional 
é um objetivo legítimo e uma 
atribuição necessária dos 
governos estaduais perante 
seus cidadãos. 

Então quer dizer que a legisla-
ção tributária não precisa ser 
alterada ?

Não quero dizer isso. O sistema 
tributário brasileiro é uma 
verdadeira concha de retalho, 
onerando em muito o custo de 
transação das empresas. Toda 
sociedade clama por reformas. 
Em nossa opinião vai ser muito 
difícil uma mudança ampla, 
real  e irrestrita, devido a 
dificuldade de se alocar  
interesses de diversas forças 
econômicas e políticas. Não é o 

ideal, mas o certo é que 
mudanças  devem ser realiza-
das em doses homeopáticas, 
minimizando os conflitos, 
desonerando o setor produtivo. 

Para quem se destina o 
PRODESIN ?

Para  modernização das  
indústrias alagoanas (inclusive 
as de micro e pequeno porte), 
empreendimentos novos e 
empresas prioritárias para o 
desenvolvimento sustentado 
de Alagoas e a indústria do 
turismo.

Quais os benefícios que a lei 
elenca ?

F i n a n c e i r o s ;  T é c n i c o -
Administrativo; Creditícios; 
Locacionais; Fiscais; Infra-
Estrutura e a; Interiorização de 
investimentos. 

Q u a l  a  s i t u a ç ã o  d o  
PRODESIN em Alagoas ?  

O Estado de Alagoas, tem 102  
municípios, porém menos de 
20% destes tem indústrias 
b e n e f i c i a d a s  p e l o  
PRODESIN. Sendo que cabe 
destaque os municípios de 
Arapiraca com 21, Marechal 
Deodoro com 22, e Maceió 
com 65 empresas. Dados 
atualizados até julho de 2010.

Alguma conclusão sobre essa 
mapeamento ?

Observarmos que há uma 
grande concentração na capital 
alagoana, quase que a metade 
das empresas incluídas no 
programa está em Maceió. 
Quando somamos a capital 
mais os municípios limítrofes – 
Marechal Deodoro, Rio Largo 

e  Messias –, localizados na 
Microrregião de Maceió, 
totalizam 69% das empresas 
ativas do PRODESIN. A 
presença do programa na 
mesorregião  do  Sertão  
Alagoano é bastante tímida. Na 
mesorregião do agreste cabe 
des taque  a  c idade  de  
Arapiraca.

Quantas empresas então 
incluídas no Programa ?

São 137 empresas,  com 
cadastro ativo junto a SEFAZ. 
Dados de julho 2010.

Quais segmentos econômicos 
beneficiados pelo PRODESIN 
?

São vários segmentos, mas cabe 
destaque o setor quími-
co/plástico, o mais beneficiado 
do programa e em seguida a 
indústria alimentícia, este 
segmento é bastante importan-
te pelo uso intensivo de mão de 
obra local, com ênfase o setor 
laticínios na Mesorregião do 
Agreste. A área do turismo, 
que tem grande potencial no 
Estado, ainda não foi atingida 
como desejado, apenas 5 
empresas recebem os benefíci-
os.

Qual situação a situação 
industrial do Estado de 
Alagoas?

Segundo dados do IBGE, 
apesar do crescimento nos 
últimos anos, situação do 
parque industrial de Alagoas é 
tímida, quando comparamos 
com outros estados nordesti-
nos.

Então quer dizer a lei do 
PRODESIN não funciona ?

De maneira nenhuma, a falta 
de investimentos não decorre 
da ausência de aparato institu-
cional. Alagoas tem uma 
moderna lei de incentivos 
fiscais, que desde de 1995, 
analisa e concede incentivos 
fiscais para atração de industri-
ais para seu território.

Com é realizado a atração de 
investimentos ?

Ela passa por três fatores: a 

segurança jurídica – leias claras 
e bem definidas. o econômico – 
com a melhoria da infraestrutu-
ra, mão-de-obra local especiali-
zada, dentre outros fatores e a 
vontade política, que vem se 
acentuando nos últimos anos.

Como deve se avaliado o 
PRODESIN ?

Não apenas com o foco na 
arrecadação, ou na renúncia de 
receitas, ou pelo PIB. Mas 
principalmente pelo PIB per 
capita e outros índices sociais a 
longo prazo, a pergunta que 
não pode se calar, é o que esses 
novos investimentos estão 
trazendo de benefícios para 
população alagoana, isto sim. é 
a chave da questão. 

Alguma sugestão para ser 
inseridas no PRODESIN ?

Alagoas tem uma grande 
vocação turística, já se faz 
presente na lei, a preocupação 
com questões ambientais, 
porém nunca é demais enfati-
zar, que os investimentos não 
podem destruir uns dos 
principais fatores   de geração 
de emprego e renda no estado, 
com seu grande feito multipli-
cador. Logicamente já existe a 
preocupação social dos investi-
mentos, no entanto, se faz 
necessário a inclusão na lei de 
por exemplo, o comparativo da 
receita X números de emprega-
dos formais, dentre os outros 
fatores, como já ocorre em 
outras leis como o Decreto do 
Atacadista e da Central de 
Distribuição. 

Suas considerações finais ?

Que lei do PRODESIN, não 
seja a questão primordial de 
atração de investimentos, que a 
lei seja apenas um plus para 
atração de industrias, e que a 
melhoria na infraestrutura, e 
investimentos maciços  na 
educação,  sejam fatores 
primordiais, nessa guerra. 

* FTE II – Contador, Médico 
Veterinário, mestrando em Economia 
Aplicada. Lotado na DMT. Email – 
pauloalberto@sefaz.al.gov.br

Formado em Mecânica 

Geral pela Escola Técnica 

Federal de Alagoas e com uma 

grande experiência no ramo de 

aluguel de veículos, Sérgio 

Tavares,  que é  Agente 

Controlador de Arrecadação – 

ACA – IV há 28 anos, foi “a 

escolha do nome certo para o 

cargo certo”, segundo ele 

mesmo. Respondendo como 

gestor da frota de veículos da 

Diretoria de Fiscalização – 

DIFIS, desde o início do atual 

g o v e r n o ,  S é r g i o  t e m  

conseguido manter a frota em 

p e r f e i t o  e s t a d o  d e  

c o n s e r v a ç ã o ,  s e n d o  

considerada a melhor frota do 

estado, oferecendo segurança 

e bem estar para quem se 

utiliza desses veículos.

Indicado pelo então 

diretor da DIFIS Marcelo 

Machado para a função, 

Sérgio foi mantido pelo atual 

diretor Irineu Torres que, 

segundo ele, tem lhe dado 

todas as condições de trabalho. 

A frota atende a fiscalização 

d e  e s t a b e l e c i m e n t o s  

especialmente em Maceió, 

mas também viaja ao interior 

do Estado. 

Quando assumiu em 

2007, Sérgio diz que encontrou 

08 carros Uno, ano 2005, com 

ferrugem aparente. Como 

tinham apenas dois anos de 

uso na época, ele pediu 

autorização ao então chefe do 

setor de transportes da 

Secretaria da Fazenda Josué 

Barbosa de Lima, para 

negociar com a FIAT a 

restauração desses veículos, 

achando que estavam na 

garantia.

“Josué informou que a 

concessionária  já  havia  

informado que a garantia tinha 

sido perdida, pois os veículos 

não haviam passado pela 

revisão obrigatória. Não 

c o n f o r m a d o  c o m  e s s e  

argumento e, considerando 

que somos um cliente de frota, 

fui até a concessionária e 

argumentei nesse sentido, 

sendo atendido pela garantia e 

consegui recuperar 8 veículos 

da DIFIS, como também se 

a b r i u  a  p o r t a  p a r a  a  

negociação de todos os demais 

veículos da Secretaria da 

Fazenda, de mesmo ano e 

modelo. A economia para o 

E s t a d o  f o i  d e  

aproximadamente R$ 1.800,00 

por carro”, afirma Sérgio.

Ele lembra que quando 

assumiu a frota, o sistema de 

lavagem dos veículos era feita 

apenas com uma mangueira 

furada e uma flanela velha. 

“Consegui, com a ajuda da 

Maria das Graças Fiúsa, 

Diretora do CDI, comprar 

todo equipamento de lava jato 

para manter os veículos limpos 

e bem cuidados”, diz o gestor.

Sérgio entende que a frota 

precisa ser renovada a cada 

quatro anos no máximo, pois, 

passado esse tempo, o custo 

benefício já não compensa, 

alerta o gestor.

A frota da DIFIS hoje é de 

21 veículos, sendo que apenas 

15 estão à disposição do 

trabalho de campo, que somam 

mais de 80 fiscais, o que não 

atende às  necessidades.  

Segundo  Sérgio  seriam 

necessários  25  veículos  

disponibilizados apenas para o 

trabalho de campo, para que a 

frota pudesse atender a todos 

de forma satisfatória. 

Sérgio diz que seu trabalho 

é o resultado de uma equipe. 

Em 2009 recebeu um reforço 

de excelente escolha, José 

Cícero Alves, hoje seu braço 

direito, dando um grande 

suporte a sua gestão.

Sérgio diz que graças ao 

apoio do diretor administrativo 

Dílson Buenos Ayres, ele conta 

com oficinas de excelente 

q u a l i d a d e .  “ E m  2 0 1 0  

conseguimos junto a esta 

diretoria contratar o Lava Jato 

“Seleto”, que conta com um 

sistema de lavagem especial na 

frota, feita com água quente, 

que retira toda a sujeira que se 

acumula na suspensão dos 

veículos. “Esse sistema de 

lavagem permite que o carro 

fique mais limpo e não se 

d a n i f i q u e  f a c i l m e n t e ,  

mantendo as borrachas firmes. 

É uma lavagem que só precisa 

ser feita a cada dois meses, 

ficando no mesmo custo de 

uma lavagem tradicional, que 

precisava ser mensal, tendo um 

resultado muito superior”, 

explica Sérgio.  

“Nossa frota hoje é de 

veículos Santana ano 2000, que 

j á  n ã o  a t e n d e m  a s  

necessidades, e de Uno 2005 e 

2008, que possuem uma 

manutenção mais barata”. 

Outra ação do gestor da frota 

da DIFIS é o fato de que todos 

os veículos são recolhidos ao 

pátio da Escola Fazendária, 

toda sexta-feira, onde funciona 

seu setor, sendo entregues de 

volta totalmente prontos para 

o trabalho na segunda-feira.

“Isso é importante porque 

hoje temos o controle de 

q u a l i d a d e ,  e  i s s o  é  

fundamental para manter a 

frota em dia, principalmente 

porque eu dirijo todos os 

carros para sentir como eles 

estão. Nós temos o controle, 

através de um relatório, de 

tudo o que ocorre em cada 

veículo, quando uma peça foi 

trocada, o óleo ou quem estava 

d i r i g i n d o  d i a - a - d i a .  

Semanalmente, é enviado ao 

diretor da DIFIS um relatório 

c o n s t a n d o  t o d o s  o s  

funcionários que fizeram uso 

dos veículos”, conclui Sérgio.

Um exemplo de gestão da coisa pública
Sérgio Tavares, gestor da frota da DIFIS, faz um balanço de sua atuação nestes quatro anos nos quais responde pelo setor 

Paulo Pinto

Sérgio Tavares

Frota da DIFIS: Considerada uma das mais bem conservadas do Estado
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uma feijoada, embora que, este 
tipo de cardápio contrastava-se 
com as iguarias locais, de um 
povoado marítimo e densamente 
habitado por pescadores com 
uma boa produção de pescados.

Em 1969, chega para 
trabalhar  no  distri to  de  
Paripueira, no posto fiscal da 
Secretaria da Fazenda de 
Alagoas, o fiscal de tributos 
Paulo Correia Ribeiro. O posto 
fiscal situava-se as margens da 
AL-101-NORTE bem na entrada 
do povoado. Ali, trabalhando 
passou quatro anos e dois meses. 
Transferido para Maceió, já, nos 
finais de 1979, pede afastamento 
de suas funções na Secretaria da 
Fazenda e assume a direção geral 
do  jornal  semanário  “O 
DEBATE”. Em 1980 deixa a 
direção do tablóide e pensa, 
seriamente, em criar um carnaval 
em Alagoas, naquela época, sem 
um só carnaval de porte, 
animação e folia. O carnaval de 
Maceió que se realizava na Rua 
do Comércio no centro da 
cidade, deixara de existir no seu 
modelo tradicional sendo 
transferido para outro local com 
conseqüências desastrosas, 
ocasionando desânimo total a 
população maceioense. Palmeira 
dos Índios, com o seu famoso 
carnaval: “pó de maisena”, tinha 
sido proibido está prática pela 
Secretaria de Segurança Pública 
e o pior é que o carnaval perdeu 
sua essência, sua graça, sua força 
caindo em total desânimo. As 
demais cidades alagoanas não 
possuíam carnaval, nesta época, 
Barra de São Miguel era um 
povoado de pescadores vincula-
do ao Município de São Miguel 
dos Campos com uma população 
inferior a mil habitantes.

Em novembro de 1980 
Paulo Ribeiro resolve ir ao 
Município de Barra de Santo 
Antônio falar com o prefeito 
Cícero Machado, expõe seu 
plano da criação de um carnaval 
de rua em Paripueira. O prefeito 
de imediato lhe responde: 
“Paulo, ninguém conhece 
Paripueira, quem é que vai a 
Paripueira brincar carnaval?” 
Paulo insiste com o prefeito, que 
renitente fala que a municipali-
dade não dispõe de recursos 
para bancar um carnaval nos 
termos apresentados de se levar 

um trio elétrico a Paripueira e, se 
tivesse recursos faria um 
carnaval na sede do município 
Barra de Santo Antônio.

O idealista fora ali bem 
determinado, não admitia e não 
aceitava os argumentos do chefe 
executivo e propõe que conse-
guirá as verbas, para o evento, 
com empresas da Capital 
Alagoana. Cícero aceita a 
proposta, daí então, estava dada 
a largada para o que, durante 
cinco anos seguidos, seria o 
maior, o mais animado e o mais 
bem frenquentado carnaval do 
Estado de Alagoas, um carnaval 
diferente que transformou os 
carnavais do passado do Estado, 
reanimou todos os foliões de 
Alagoas, deu impulso, vida 
nova e colorido melhor ao 
tradicional festejo de momo. 
Animados e incentivados, os 
moradores de outros municípios 
alagoanos, passam a se deslocar 
ao distrito de Paripueira.

Por indicação de Paulo 
Ribeiro, o prefeito Cícero 
Machado o nomeia como 
presidente, bem como, os 
demais membros da COC - 
Comissão Organizadora do 
Carnaval  composta  pelo  
Secretário da Educação do 
Município de Maceió Luciano 
Peixoto (Prefeito de Maceió: 
Fernando Collor), o jornalista e 
radialista Ailton Vila Nova, o 
jornalista José Jurandir Oliveira. 
Por questões particulares e sem 
explicações, nenhum membro 
da comissão participa na 
o rg a n i z a ç ã o ,  f o r m a ç ã o ,  
execução do evento deixando o 
presidente sozinho, assumindo 
todos os encargos, promovendo 
todo o carnaval só e somente só.

Paripueira reinou absoluta 
no carnaval alagoano durante 
cinco anos. Após este período 
Barra de São Miguel imita e cria 
seu carnaval nos mesmos estilos 
e características, apenas, com 
um diferencial, Barra já era um 
município bem mais próspero, 
sua população de veranistas era 
composta pela elite, pela nata 
econômica, a classe mais 
abastada do Estado, o apoio a 
promoção de uma festa carnava-
lesca caiu no gosto dos morado-
res e de sua população flutuante. 
O esperado aconteceu, foram, 
facilmente, canalizados mais 
recursos. O município de Barra 
de São Miguel consegue, em sua 
primeira formação, superar o 
pioneiro carnaval de Paripueira.

Antes e depois do Carnaval
Terras de “águas mansas” é 

o que significa, na língua tupi, o 
nome “paripueira”. Paripueira é 
um município do nosso estado de 
Alagoas fazendo parte da Região 
Metropolitana de Maceió, 
distante, apenas, da capital 
alagoana 36 km em direção ao 
Norte do Estado quando se segue 
pela estrada estadual AL-101-
NORTE.

Sua expansão turística se 
deu, a partir de 1981, com a 
criação do carnaval, daí em 
diante não parou mais de crescer. 
Nesta época, o povoado de 
Paripueira não passava dos 1.200 
habitantes formados por um 
grande número de pescadores, 
tiradores de coco e empregados 
nos fornos de cal, cujas habita-
ções, em torno de 30%, eram 
cobertas de palhas de coqueiro 
em construções feitas de sebes, 
taipas. Algumas poucas casas, 
em frente ao mar, pertenciam a 
veranistas, em quase sua 
totalidade,  residentes em 
Maceió. Destacavam-se as casas 
do ex-governador Lamenha 
Filho, da família Pitombo 
Laranjeiras, do jornalista Josué 
Junior. O maior comerciante do 
povoado era o Senhor José Vasco 
proprietário da maior e mais 
sortida mercearia. Alguns fornos 
de cal faziam parte da economia 
local empregando vários de seus 
moradores, a maioria dos 
proprietários, destes fornos, 
residiam em Maceió, seu José 
Dadi, e Hamilton Monteiro 
motorista do Departamento 
(estadual)  de Estradas e  
Rodagens eram os únicos 
moradores que possuíam fornos 
de cal. Nos dias atuais, a popula-
ção beira os onze mil habitantes, 
ocorrendo o fenômeno demográ-
fico com a triplicação, destes 
habitantes, em virtude de sua 
maior festa pagã, o carnaval.

No final da década de 
sessenta, exatamente em 1969, a 
cidadezinha não possuía hotel 
nem restaurantes ou bares, 
apenas, um único restaurante e 
bar que existia, pertencia a um 
funcionário público de Maceió 
chamado Cabral, que um ou 
outro fim de semana abria seu 
restaurante oferecendo feijoada 
que era preparada por sua amante 
Cícera, moradora local. O que se 
conta é que este Senhor adorava 

Thomaz Nonô: “Eu me proponho a ser uma ponte entre o fisco e o governo”
Em entrevista exclusiva a OFISCO, o vice-governador eleito José Thomaz Nonô fala de como pretende atuar no governo, da 

situação do fisco e de sua importância para o Estado e se propõe a dialogar com os servidores, levando seus anseios ao governo.

Teotônio Vilela quer é que esse 

valor se converta em benefício 

para o Estado através do 

repasse mensal, ou de outro 

artifício possível. Eu acho 

inclusive que ele vai propor isso 

a presidente Dilma. Essa 

dívida para Alagoas, que é um 

Estado pobre e pequeno, é 

muito alta, mas, em relação a 

dívida de outros Estados 

grandes, é insignificante para a 

União, então eu espero que a 

presidente Dilma tenha 

vontade política para buscar 

uma solução para essa questão.

OFISCO – Que avaliação o 

senhor faz das eleições deste 

ano?

NONÔ - Tivemos uma eleição 

muito concorrida. Uma eleição 

singular, que envolveu três 

governadores, sendo um deles 

ex-presidente da república, 

então foi uma eleição muito 

dura. A eleição foi para o 

segundo turno, o que foi uma 

nova experiência para Alagoas. 

Mas foi uma eleição muito 

gratificante, porque houve 

uma mobilização enorme, que 

mudou o lastro político do 

Estado. É importante lembrar 

No ano de 1981, início do 
desbravador carnaval  de 
Paripueira, só existia um trio 
elétrico no estado de Alagoas.

O trio elétrico Xikitin foi 
criado pela direção da CEAL – 
Companhia Energética de 
Alagoas e toda a formação dos 
músicos eram de funcionários 
da empresa, tendo como líder da 
banda grande instrumentista: 
Zailton Sarmento.

A partir do ano de 1981 a 
transformação na vida do 
povoado e dos moradores de 
Paripueira  foi  altamente 
impactante. Iniciava uma nova 
era social e econômica. A 
especulação imobiliária crescia 
assustadoramente. Até, então, 
não existia um só loteamento, 
foram vendidos sítios e peque-
nas fazendas para construção de 
loteamentos. As casas dos 
moradores locais sofreram o 
fenômeno da procura, as 
demandas para aluguéis e 
vendas receberam ofertas 
financeiras irrecusáveis. O 
distrito mudava totalmente seu 
visual com casas novas e casas 
reformadas .  In ic iava-se ,  
também, um novo tipo de 
comércio desconhecido dos 
moradores, que era o aluguel de 
seu imóvel, por temporada, 
durante o período carnavalesco.

No ano seguinte, 1982, os 
sistemas de abastecimento de 
luz e água sofreram colapsos, 
obrigando as companhias 
reformarem seus complexos 
técnico-estruturais.

O pequeno comércio local 
teve uma ascensão escancarada-
mente brutal, não comportando 
a demanda. As ruas e, principal-
mente, sua orla foram invadidas 
pelo comércio informal vindo de 
outras cidades, mais acentuada-
mente de Maceió.

PARIPUEIRA não era 
como dantes. Crescera tanto que 
conseguiu mais importância que 
a sede do município Barra de 
Santo Antônio, os ares eram 
outros, necessitava de indepen-
dência, que chegou com a 
Constituição Estadual de 1988. 
Em 1990 o povo foi convocado 
para um plebiscito para opinar 
sobre a transformação do 
povoado em município. Em 
1991 foi consolidado como 
município sendo nomeado o 
senhor Carlos Alberto Costa, 
empresário em Maceió, como 
seu primeiro administrador 
público.

OFISCO – Como o senhor 

avalia a dívida de Alagoas?

NONÔ - A nossa dívida é 

literalmente absurda.  E 

inclusive, ela é muito discutível 

na origem. É bom lembrar que 

Ronaldo Lessa ganhou a 

primeira eleição para governa-

dor discutindo essa dívida, que 

foi solidificada no governo 

Suruagy. Na segunda gestão de 

Ronaldo Lessa a dívida foi 

então maximizada e assinados 

termos de serviço de dívida 

absolutamente desumanos 

para com o Estado de Alagoas. 

O governador Téo Vilela tinha 

uma esperança de que o 

candidato a presidente José 

Serra, sendo eleito, enviaria 

uma media provisória ao 

Congresso, permitindo aos 

Estados de IDH mais baixo, 

onde Alagoas está incluído, 

transformassem essa dívida em 

investimentos em saúde e 

educação. Então todo mês, ao 

invés de recolher esses cerca de 

R$ 40 ou R$ 50 milhões ao 

tesouro nacional, você gastaria 

esse valor em obras e investi-

mentos nessas áreas em nosso 

Estado. Não se trata de perdão 

de dívida, o que o governador 

que durante vinte anos 

Teotônio Vilela foi aliado do 

senador Renan Calheiros e 

nesta eleição ele teve o 

privilégio de derrotar Renan, o 

deputado João Lira, o senador 

Collor e de quebra o próprio 

Lula, porque ele pediu voto 

pela televisão. Ao mesmo 

tempo ele se aproxima de 

Thomaz Nono e de outras 

forças políticas que não 

estavam muito próximas a ele. 

Mas eu sou mito otimista e 

acho que ele vai desmistificar 

isso que dizem que o segundo 

mandato é sempre pior que o 

primeiro. Eu acho o contrário, 

que o segundo governo vai ser 

muito melhor que o primeiro. 

Porque ele vai ter uma aliança 

política mais sadia e também 

porque vai ter a casa já arruma-

da. 

OFISCO – Como pretende 

atuar como vice-governador?

NONÔ - O vice é apenas um 

substituto eventual do gover-

nador. Se o governador 

precisar se afastar por algum 

período, vou procurar corres-

ponder à altura, mas caso 

contrário eu vou pescar, que é 

o que gosto de fazer. Eu vou 

ser parceiro, quero colaborar 

com o que me for solicitado. 

Eu tenho uma visão técnica 

porque fui secretário da 
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Novo presidente do SINDAF quer maior valorização da categoria
qualquer Estado da Federação, 
atualmente a categoria de 
Técnico em Finanças conseguiu 
assumir o Tesouro Estadual, 
sendo responsável pelos contro-
les da conta única, SIAFEM 
( S i s t e m a  I n t e g r a d o  d e  
Administração Financeira para 
Estados e Municípios), contabili-
dade geral do Estado, repasses 
municipais, repasses financeiros 
e controle dos gastos das 
Unidades Gestoras, convênios 
federais, dívida pública, auditoria 
interna, entre outros. O atual 
Governo deu ao sub-grupo 
Finanças a oportunidade de 
demonstrar  a  capacidade  
profissional quando entregou a 
gestão do Tesouro Estadual aos 
Técnicos em Finanças, hoje nós 
temos o nosso trabalho reconhe-
cido, tanto junto ao Estado como 
também junto aos órgãos 
Federais de controle e órgãos 
internacionais como o BID e o 
Banco Mundial. O controle da 
arrecadação tem recebido enorme 
contribuição com a informatiza-
ção dos processos de negócio 
relacionados a esta área. Como 
exemplo, podemos citar a 
automação de procedimentos de 
pagamento de impostos e de 
cumprimento de obrigações 
acessórias, como a emissão de 
nota fiscal e escrituração eletrôni-
ca. Esta modernização fez com 
que a categoria de Agentes 
Controladores de Arrecadação 
sofresse uma adequação nas suas 
atribuições, tendo que arcar 
também com as atividades 
relativas à Tecnologia da 
Informação e Comunicação - TIC 
(desenvolvimento, suporte e 
manutenção de sistemas como 
também a segurança da informa-
ção). Após a realização do 
concurso de 2002 que, além da 
legislação pertinente, abordou 
com muita ênfase assuntos 
voltados para TIC, o sub-grupo 
de Agentes Controladores conta 

OFISCO – Qual a importância 
d o s  S e r v i d o r e s  e m  
Arrecadação e Finanças na 
estrutura da SEFAZ/AL?
MARCOS - A Secretaria de 
Estado da Fazenda é uma das 
mais importantes na estrutura que 
dá suporte as decisões governa-
mentais, e tem em seu corpo, na 
condução de suas funções, o 
Grupo Ocupacional Tributação e 
Finanças, formado pelos sub-
grupos Arrecadação, Fiscalização 
e Finanças. As funções e o 
exercício pleno dos mesmos se 
completam, de maneira que o 
trabalho de um sub-grupo 
interage com o trabalho do outro 
em um ciclo ininterrupto. Uma 
administração tributária eficaz 
envolve atividades que estão 
intrinsecamente ligadas, desem-
penhadas pelos três sub-grupos, e 
que, desta forma, precisam ser 
exercidas com competência e de 
forma harmoniosa. Os Agentes 
Controladores de Arrecadação 
são os responsáveis pelo controle 
do cumprimento das obrigações 
tributárias voluntárias ou 
resultantes do contencioso, aos 
Fiscais de Tributos Estaduais 
cabem as ações que visam à 
recuperação de obrigações não 
cumpridas ou a elevação da 
percepção de risco por parte do 
contribuinte evasor. Por fim, 
esforços voltados para o aumento 
de arrecadação seriam em vão 
caso o controle dos gastos 
públicos, função desempenhada 
pelos Técnicos em Finanças, 
fosse ineficiente. O modelo de 
esgotamento de receita evidencia 
que os gastos públicos devem ser 
cada vez mais bem administra-
dos. Os servidores de finanças 
têm contribuído com suas 
atividades para o controle destes 
gastos.
OFISCO –  Como está a 
situação da categoria hoje?
MARCOS - A área de Finanças 
Estado é muito importante para 

3326-6801 - 3311-9487 - 9968-2443

fazenda, promotor de carreira 

e apenas vinte e quatro anos de 

Câmara Federal, onde fui de 

presidente da Câmara a 

calouro, tudo que um deputa-

do pode ser. Eu tenho um 

relacionamento político em 

todo o país. Para você ter uma 

idéia quem me ligou parabeni-

zando pela vitória em Alagoas 

foi o governador da Bahia 

Jacques Wagner, que é do PT. 

Mas ninguém sabe que ele foi 

meu eleitor em Pequim, 

quando fui eleito para a União 

Interparlamentar, que congre-

ga parlamentares do mundo 

inteiro. Além disso tenho um 

relacionamento pessoal muito 

bom com o governador. Eu fui 

advogado do pai dele. Fui 

compadre do irmão dele José 

Aprígio e amigo da família há 

mais de trinta anos. 

OFISCO –  Poderá assumir 

alguma secretaria? Qual 

seria?

N O N Ô  -  N ã o  s e i .  

Honestamente não está nos 

meus planos. Eu acho que 

posso ajudar melhor de outro 

jeito. Não penso nisso.

OFISCO – Até hoje o senhor é 

lembrado pela fiscalização por 

sua passagem pela SEFAZ, 

como vê esse reconhecimento 

da classe ao seu trabalho?

NONÔ - Eu fiquei muito feliz 

porque na reunião que 

tivemos durante a campanha 

eu pude ver que a minha 

m a r c a  c o n t i n u a  l á .  

Racionalizar os serviços da 

secretaria, moralizar, realiza-

mos um concurso público para 

fiscal através da ESAF. Isso há 

trinta anos atrás. Eu lembro 

inclusive que minha secretária 

particular não passou no 

concurso, demonstrando a 

seriedade e a transparência 

que tivemos. Nós permanece-

mos durante vinte e oito meses 

com crescimento de arrecada-

ção, o que nos garantiu o 

prédio onde até hoje funciona 

a secretaria da fazenda, que 

não custou um centavo ao 

Estado de Alagoas, porque a 

União fez um concurso para 

ver quem arrecadava mais e 

Alagoas superou todas as 

expectativas, e eu pedi que a 

União fizesse um prédio para a 

Sefaz, já que funcionávamos 

em vários pequenos locais. Eu 

instituí o cheque-salário, que 

foi um instrumento capaz de 

mostrar quantos funcionários 

realmente o Estado tinha, 

porque o servidor só recebia 

através desse cheque que ele 

tinha que comparecer para 

receber. Nós detectamos 

acumulações irregulares,  

vantagens indevidas, etc. 

Inclusive vou sugerir isso ao 

governador Téo Vilela. O 

calendário de pagamento era 

dentro do mês, tudo certo.   

OFISCO – Que importância o 

senhor vê no trabalho do Fisco 

para o Estado?

NONÔ - O desempenho do 

governo, de certa forma, 

depende do desempenho do 

fisco. Hoje menos um pouco 

devido às transferências 

automáticas. No meu tempo de 

secretário da fazenda as 

transferências do setor sucro-

alcooleiro dependiam total-

mente da fiscalização. Como 

eu acho que esse segundo 

mandato do governo Téo vai 

ser muito produtivo, vai atrair 

muita empresa, gerar muito 

emprego e renda, então o fisco 

vai ter muito trabalho, vai ser 

um vetor fundamental na 

construção da saúde financeira 

do Estado. Alagoas precisa 

enriquecer. O cidadão para 

viver melhor e o Estado para 

proporcionar uma vida melhor 

para todos. O Estado só vai 

melhorar a qualidade da 

educação, da saúde e da 

segurança - e eu acho que estas 

são as áreas onde o Estado 

deve atuar, acho que o Estado 

brasileiro faz um monte de 

coisa que não devia fazer – 

quando tiver recursos suficien-

tes, vontade política e recursos 

e esses vem do fisco, não vem 

de outro lugar, por isso que 

vejo que muita confiança esse 

trabalho, a receita do Estado 

vem crescendo nos últimos 

anos, e eu tenho confiança 

absoluta na categoria, total. 

OFISCO – Pela sua experiên-

cia, o senhor pretende dar 

alguma sugestão ao governa-

dor Téo Vilela de como a 

SEFAZ pode fazer para 

aumentar a arrecadação do 

Estado?

NONÔ - Eu pretendo sugerir 

ao governador o que fiz 

quando fui secretário, quando 

meu antecessor, José Maria 

Azevedo, colocou um gabinete 

para mim ao lado do dele, bem 

antes de eu tomar posse, para 

que eu pudesse fazer uma 

espécie de cursinho, então 

quando assumi já tinha um 

conhecimento prévio do que 

fazer. Então isso é importante. 

Eu pretendo ter contato com 

os corpos funcionais das 

diversas secretarias. Uma 

conversa com o secretário, com 

o fiscal, com o outro servidor, 

porque cada um tem uma visão 

distinta do órgão. Se você for 

na polícia militar, ela tem 

problemas distintos da polícia 

civil, e assim por diante. Se 

você puder compreender o 

universo do servidor, sem 

dúvida nenhuma você vai ser 

um governador muito melhor. 

E eu acho a pergunta muito 

oportuna, porque entendo que 

essa deve ser uma das priorida-

des desse segundo governo, 

porque se tem uma coisa que 

não funcionou bem nesse 

primeiro governo foi o relacio-

namento do governo com os 

servidores. 

OFISCO – Como vê a situação 

do servidor público alagoano 

hoje?

NONÔ - Eu acho que o Téo 

atendeu algumas categorias no 

primeiro governo, não atendeu 

a outras. Ele próprio reconhe-

ceu durante a campanha. Cerca 

de 44% dos servidores não 

tiveram aumento. Você não 

pode conceber que um governo, 

mesmo com a inflação baixa, 

possa passar quatro anos sem 

dar aumento. Esses servidores 

que não tiveram aumento estão 

com uma defasagem salarial 

que precisa ser reposta. 

OFISCO – Como vê a situação 

do Fisco Alagoano especifica-

mente?

NONÔ - Em relação ao fisco 

acho que está bem. É claro que 

pode melhorar, mas está bem. 

Eu acho que precisa melhorar a 

qualidade do serviço público. 

Precisa capacitar, dar condições 

de trabalho, equipamentos e 

etc. Aqui em Alagoas os 

sindicatos só falam em reajuste 

salarial. Mas nós precisamos 

também investir na qualidade 

dos serviços. 

OFISCO – O Fisco é uma 

carreira exclusiva de Estado 

segundo a lei. O senhor defende 

que o governo trate o Fisco da 

mesma forma que trata outras 

carreiras como Promotores, 

Procuradores e Delegados?

NONÔ - Eu acho que isso é uma 

visão politicamente equivocada. 

Eu acho que o Estado deveria 

ter um plano de cargos e salários 

para todo o funcionalismo. 

Porque se você não tiver isso, é 

uma luta eterna, é um conflito 

inacabável. Quando você acerta 

uma, a outra diz, está errado e 

eu também quero assim. Essa é 

uma tarefa gigantesca, mas dá 

pra fazer. Para que se possa 

tratar o funcionalismo como um 

todo. 

OFISCO – Que palavra o 

senhor deixaria para a Família 

Fazendária em relação ao novo 

governo?

NONÔ - Uma palavra de 

absoluta confiança. Se o 

relacionamento do fisco com o 

governo foi satisfatório, agora 

vai ser melhor ainda. Eu me 

proponho a ser uma ponte entre 

o fisco e o governo. 
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hoje com pessoal adequadamente 
capacitado, tanto no que se refere 
às habilidades técnicas necessári-
as quanto às gerenciais, para 
desempenhar suas atividades 
diante deste novo cenário. Apesar 
do desenvolvimento de atividades 
essenciais ao funcionamento do 
Estado, isso não se traduziu em 
benefícios para os sub-grupos 
Arrecadação e Finanças, o quadro 
está deficitário, e não consegui-
mos ainda um plano de carreira 
digno com as funções que 
desempenhamos.

OFISCO –  Quais as maiores 
dificuldades que a categoria 
enfrenta hoje?
MARCOS - Quadro reduzido, 
falta de reconhecimento da 
importância do exercício das 
nossas funções e da capacidade 
profissional da categoria, não 
distribuição das funções de 
direção e coordenação entre os 
m e m b r o s  d o  s u b - g r u p o  
Arrecadação em conformidade 
com a função das mesmas, 
ocasionando uma quebra de 
isonomia funcional dentro do 
Grupo, e por fim o trabalho que 
foi desenvolvido pelo SINDAF e 
SINDIFISCO, em conjunto com 
os representantes da administra-
ção, no sentido de equacionar a 
falta de isonomia remuneratória 
dentro do Grupo Ocupacional 
Tributação e Finanças, não 
consegue chegar a um ponto final 
mesmo tendo sido oficialmente 
concluído, causando assim o 
descontentamento de toda a 
categoria aqui representada.

OFISCO –  Quais as principais 
ações que pretende realizar 
como presidente do SINDAF?
MARCOS - Busca de soluções 
para questões ainda não resolvi-
das, como também na discussão 
de melhorias em favor de nossa 
categoria, cobrando o reconheci-
mento financeiro dos relevantes 
serviços prestados ao Estado de 

Alagoas. Vamos desenvolver 
uma negociação baseada em 
estudos  e  comprovações  
quantitativas da importância do 
reconhecimento profissional dos 
subgrupos a que pertencemos e 
assim evidenciar o ganho que 
Alagoas terá ao nos valorizar, 
tomando como bases exemplos 
de outros Estados, que obtiveram 
aumento de arrecadação e de 
controle das atividades comerci-
ais, industriais e de serviços, 
além do controle, em sua 
totalidade, dos processos 
relativos à despesa pública 
estadual.

OFISCO – Que palavra 
deixaria para os associados em 
relação a sua gestão?
MARCOS -  Somos  um 
Sindicato recém nascido, mas 
que sua criação adveio do 
descontentamento de nossa 
classe com o tratamento recebido 
pelas administrações que 
passaram pela nossa SEFAZ. 
Somos servidores dedicados e 
voltados ao desenvolvimento 
estadual, principalmente a essa 
entidade que lastreia o funciona-
mento desse Estado, que tem em 
s u a  e s s ê n c i a  o  G r u p o  
Ocupacional Tributação e 
Finanças, este maior que 
qualquer um de nós isoladamen-
te, por isso é que peço aos 
companheiros que imponham 
sua opinião e exijam reconheci-
mento por tudo que somos como 
um todo, pois como um corpo 
humano sofreremos se algum 
órgão ou membro adoecer. Não 
podemos deixar de citar a 
importância do trabalho dos 
nossos colegas do Apoio, que 
também fazem parte desse 
conjunto de servidores dedica-
dos  ao  desenvolvimento  
fazendário. Por fim, como 
representante, nos dedicaremos 
por inteiro em busca dos 
objetivos almejados por todos 
que fazem este SINDAF.



2008 

- FEVEREIRO 

- MARÇO

- ABRIL

- MAIO

- AGOSTO

- ASFAL participa de curso sobre composição e 
controle dos custos na assistência da saúde promo-
vido pela UNIDAS Nacional

- O Presidente da ASFAL Luiz Antonio é eleito 
para a diretoria da FEBRAFITE no cargo de 2º 
Secretário

- ASFAL participa do 7º Fórum Jurídico da 
UNIDAS Nacional 

- ASFAL implanta modificações em seu plano de 
contas por determinação da ANS

- ASFAL realiza a II Edição do Dia da Saúde

- ASFAL implanta ações visando redução de custos 
do ASFAL-SAÚDE

- ASFAL participa de evento da ANS e discute 
TISS, Portabilidade e Ressarcimento

- SETEMBRO 

- OUTUBRO

- JANEIRO 

- MARÇO

- JUNHO

- ASFAL investe em capacitação dos seus funcioná-
rios visando melhora no atendimento aos usuários

- ASFAL realiza festa do Dia das Crianças no Clube 
da ASFAL

- ASFAL amplia coparticipação visando redução da 
cota do ASFAL-SAÚDE

- ASFAL participa da diretoria da UNIDAS/AL. O 
Presidente Luiz Antonio é eleito para o cargo de 
diretor de comunicação

- ASFAL envia para usuários do ASFAL-SAÚDE 
Guia para atendimento em outros Estados

- ASFAL leva caravana de Alagoas ao VII 
Congresso Nacional e II Internacional da 
FEBRAFITE

2009

- ASFAL apoia SINDIFISCO na mobilização da 
categoria em prol de melhores condições de 
trabalho e salário

- ASFAL recebe o VIII Encontro Nacional de 
Planos de Saúde

- ASFAL consegue a regularização definitiva do 
Clube Social da ASFAL 

- ASFAL consegue o pagamento das diferenças 
das pensionistas

- ASFAL organiza homenagem dos 70 anos do 
associado Airton Almeida

- ASFAL realiza Festa do Dia das Crianças

- ASFAL participa de comemoração de 25 anos 
da turma de 1984

- ASFAL participa da nova diretoria da 
FEBRAFITE. Luiz Antonio é leito para Diretor 
de Previdência e Seguros

- ASFAL lança promoção para entrada no 
ASFAL-SAÚDE com compra de carência

- SETEMBRO

- OUTUBRO

- NOVEMBRO

- MARÇO

- JUNHO

- JULHO

2010

Retrospectiva - Realizações ASFAL 2008/2010

Ginecologia, Obstetrícia, Ortopedia e Clínica Geral
Fisioterapia
Fonoaudiologia
Psicologia
Terapia Ocupacional
Enfermagem
Nutrição e RPG Av. Maceió, 340A (Em frente a Maceió Móveis)3353-2410 / 9926-6823

Dr. Ronaldo Luz
(Ginecologia/Obstetra)

Ft. Rodrigo de Melo Luz
(Fisioterapeuta)

Enfª. Susan de Melo Luz
(Enfermeira)

Atendemos em domicílio

Nova Clínica

no Tabuleiro
Preços

Populares

Particular e Convênios
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- ASFAL entrega doações e mantimentos para 
desabrigados das chuvas em atingiram cidades do 
interior de Alagoas

- ASFAL realiza 
grande festa em 
comemoração aos 
seus 50 anos

- ASFAL consegue o título de posse definitiva de 
terreno em Massagueira

- Diretoria da ASFAL é reeleita para mais um man-
dato à frente da entidade

- AGOSTO

- SETEMBRO

- NOVEMBRO

Projeto para 2011

Reforma da sede administrativa da ASFAL na Gruta
Rua Dom Vital, 02 Farol - 3223-3451 / 3223-7865 Fax - 3221-1492 - Maceió/AL

Email -  labmendes@click21.com   Site - www.labhelia.com.br

LABORATÓRIO HÉLIA MENDES LTDA
TRADIÇÃO E QUALIDADE

Exames Laboratoriais

Associado Oséias Alexandre em Buenos Ayres. 
Viagem ganha em sorteio na festa dos 50 anos.


