
Direitos Humanos e Ética do
Advogado.

Em relação à construção
da sede própria da OAB em
Santana, Angelino disse que já
tem o compromisso do
Ministério Público Estadual
em doar um terreno onde será
construído o prédio. Do
presidente da OAB, Omar
Coelho, o presidente tem o
compromisso, reafirmado
durante sua posse, de contri-
buir com a construção da sede.
Angelino vai buscar outros
apoios visando concretizar
esse objetivo.

Em relação à capacitação
dos advogados, o novo
presidente já está em contato
com entidades visando
oferecer aqueles profissionais
um curso sobre o funciona-
mento do PROJUDI, que
hoje funciona muito bem em
todo o Estado, sendo um
instrumento essencial ao
trabalho do advogado,
agilizando as ações e facilitan-
do o trabalho, já que opera
totalmente via internet.

Ao final foi servido um
jantar, com música ao vivo.

Cícero Angelino
de Santana é Fiscal de
Tributos Estaduais da turma
de 1980. Desde que ingressou
no Fisco Estadual vem
exercendo diversas funções,
tendo sido conselheiro da
ASFAL em diversas gestões e
vice-presidente da entidade de
2000 a 2007, na gestão do
então presidente Robson
Gueiros. Na SEFAZ atuou
como coordenador em várias
regionais.
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Cacalo relembra sua trajetória no Fisco

ASFAL faz parte da nova diretoria da FEBRAFITE,

eleita no IX Seminário Nacional dos Planos de Saúde

O ex-deputado e ex-prefeito Antonio Carlos
Rezende (FOTO), mais conhecido como Cacalo,
defende o fortalecimento da categoria com a
eleição de pessoas que defendam seus projetos.

Veja matéria na página 07

O diretor presidente da ASFAL, Luiz Antonio, foi eleito para a diretoria da

FEBRAFITE, onde ocupará o cargo de Diretor de Previdência e Seguros, para o biênio

2010/2012 no IX Seminário dos Planos de Saúde em Caldas Novas –GO, ocorrido no

período de 24 a 26 de março. O atual presidente da FEBRAFITE Roberto Kupski foi

reeleito para mais um mandato à frente da entidade nacional.

Veja matéria completa na página 03.

O presidente do Conselho
Deliberativo da ASFAL
Cícero Angelino de Santana
tomou posse, no dia 04 de
fevereiro, como presidente da
4ª Subsecção da Ordem dos
Advogados do Brasil em
Santana do Ipanema. O
evento foi marcado pela
presença de várias autoridades
da justiça alagoana, advogados
e lideranças políticas alagoa-
nas. A ASFAL foi representa-
da pelo diretor financeiro
Marcos Lima.

Em seu discurso de posse
Angelino disse que pretende
construir a sede própria da
OAB em Santana e investir em
cursos e treinamentos para os
advogados. Afirmou que irá
trabalhar em defesa das
prerrogativas dos advogados e
exigirá também, que o advoga-
do santanense respeite e
cumpra o que rege o Código
de Ética da classe.

Angelino, que foi eleito
em chapa única e terá manda-
to até 2012, disse que das 33
cidades que fazem parte da
sua jurisdição, há 13 comarcas,
todas já equipadas com uma
sala para os advogados, com
ar-condicionado, computador,
internet e demais assessórios
necessários a atuação desses
profissionais. Agradeceu
também a confiança dada a ele
pelos advogados santanenses
para representar a classe
naquele município.

Na ocasião, foi dada posse
aos membros das comissões de
Direitos e Prerrogativas do
Ad v o g a d o , C e l e r i d a d e
Processual, Defesa da Mulher,

Janeiro/Março de 2010     Nº 78     Ano XLIX

Visite o Blog http://cartunsecia.arteblog.com.br/

Janeiro/Março de 2010     Nº 78     Ano XLIX

Cícero Angelino afirmou que sua prioridade será a defesa do advogado

Dezenas de amigos, familiares e autoridades compareceram a posse

A mesa foi composta por Dr. Omar Coelho de Melo (Presidente da OAB
Seccional Alagoas), Dr. Expedito Julio (Presidente da 4ª subseção e
tesoureiro eleito), Dr. Cicero Angelino (presidente eleito), Dr. Durval
Mendonça Júnior ( Juiz de Direito e representante do Poder Judiciário), Dr.
João Lipo (Secretário Geral Adjunto da OAB-AL), Dr. Lutero Gomes
(presidente da 3ª Subseção – Palmeira dos Índios), Padre Petrônio
(representante do Clero e Pároco de Olivença), Marcos Lima (Conselheiro,
Diretor Financeiro e representante da ASFAL), Dr. José de Barros Lima
Neto (representante da prefeita Renilde Bulhões) e Dr. Everaldo Pereira
Cavalcante (vice-presidente da 4ª subseção).

walmarbreda@hotmail.com Conveniado
ASFAL
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GILMAR VITORIO CAVALCANTE 01
CLOVIS RIBEIRO ORESTES                                02
ELIZABETH TENORIO PIMENTEL                        02
GERALDO PENHA AMORIM                                02
LUCIA DE FATIMA M TOLEDO                            02
RONALDO RODRIGUES DA SILVA                       02
SIDNEY TORRES TENORIO                                02
ANDREA LIMA DE MORAES                                03
EZILDA GUEDES REGO RIFAS                            03
FLAVIO ANJO DE SOUZA                                   03
FLAVIO MARCEL REBELO LIPPO                         03
JUVENAL GOMES DUARTE                                 03
ISMENIA DE MENDONÇA GAMA                         04
OLAVO DOS ANJOS ROCHA                               04
RUI AUTO TEOFILO                                          04
SHIRLEY SANTOS                                             04
ADEILDO ACIOLY DE VASCONCELOS                  05
CARLOS ALBERTO P.DE MESSIAS                       05
JAIR DE MACEDO CORDEIRO                            05
LOURIVAL NUNES DA COSTA                             05
LUIZ ALBERTO OLIVEIRA LEAL                          05
MIGUEL PINTO DE ARAUJO                               05
OZIAS JOSE DE ALENCAR                                  05
VALDENICE BARBOSA G.DE ALENCAR                 05
ANTONIO CARLOS S FERREIRA                          06
DILSON QUIRINO CARVALHO                            06
FRANCISCO C. DE ALEXANDRIA                         06
JOEDSON DOS SANTOS LIMA                            06
MARIA DE FATIMA T. TENORIO                          06
MARIA DO CARMO L. GOMES                             06
ROSEMEIRE LOPES L.FERREIRA                         06
ABELARDO PINHEIRO MACHADO                       07
ELONIA MARIA MAGALHAES MORAES                 07
JOSE PRUDENCIO DA COSTA                             07
MARIA SANTA RITA DE MELO                             07
MIGUEL DOS SANTOS                                       07
NADIR REGO LESSA                                          07
LUIS AUGUSTO S L DE MELO                             08
ALLAN KAIO ANTUNES DA SILVA                        09
APOLONIA DE MOURA NETA                              09
FABIO SERGIO TEIXEIRA MOURA                       09
JOSEFA RAMALHO DOS SANTOS LIMA                09
PAULO ALBERTO MACEDO PINTO                       09
BENEDITA VIEIRA LESSA                                   10
IVETE FRANÇA LIMA                                         10
JOSE NOBERTO T DO NASCIMENTO                   10
MARIA FERREIRA BATISTA                                10
MARIA PAUTILA MELO DA SILVA                        10
MARIA THEREZA DE M BELTRAO                        10
ELINE BATISTA DA SILVA                                  11
GRACIENE FERREIRA DA COSTA                        11
MICHELLA MARQUES REIS                                11
RONALDO DE CARVALHO MANICOBA                  11
ROZANE SOARES PEREIRA                                 11
TARCISO ALVES COSTA                                     11
MARIA DAS GRACAS T. CORTEZ                         12
MARIA THEREZA GALINDO REBELO                    12
MARIO ALBERTO DE ALENCAR SOUZA                12
OZEAS TAVARES DA SILVA                                 12
ANTONIO AVANIO FEITOSA                               13
BARTOLOMEU BUENO DE OLIVEIRA                   13
DJANIRA FALCAO DE M VIANA                           13
EVANDA COSTA DE LIMA ROCHA                       13
JOSE JAIRO RABELO MACHADO                         13
MARIA RITA DE CASSIA DA R LIMA                    13
IZA ALVES MALTA GAIA                                     14
JALBAS TORRES HOMEM LIRA                           14
RENALDO BUARQUE BANDEIRA                         14
ALAN VAZ TENORIO                                          15
JOAO GUILHERME DE A R JUNIOR                     15
MARGARIDA MARIA MOURA MONTEIRO             15
ODILON VIEIRA DOS SANTOS FILHO                  15
SAMIRA MIRANDA COUTO                                 15
BARTHOLOMEU VALERIANO CAVALCANTE           16
HELENITA BENTO GONÇALVES                           16
LEOPOLDINO SILVA G DE MELLO                       16
MARIA GORETTI DUARTE RAPOSO                     16
ELIZABETE HIGINO DA S. SANTOS                     17
ERALDO FERREIRA LESSA                                 17
JOSE CARLOS RIBEIRO ROCHA                          17
ANGELA DOS ANJOS ANDRADE                          18
AUNIDES DE FREITAS COSTA NUNES                  18
JEDILVAN BRAGA BARBOSA                               18
LENITA AZEVEDO ROCHA                                  18
LIVIA MARIA VIEIRA DE LIMA                            18
MARCO AURELIO G DE LIRA                              18
MARIA HELENA DE QUEIROZ COSTA                  18
NILTON DE MELO GAMA                                    18
LUIZ HONORIO DA S.BARROS                            19
MANOEL MOACIR DOS SANTOS                         19
MARIA DE LOURDES P.P.DOS SANTO                  19
RENILDES TOLEDO GOMES MARCELINO             19
RODOLFO JOSE C DE CARVALHO                       19
DAYANA CLEMENTE BARACHO                           20
EDERALDO AZEVEDO DOS SANTOS                    20
PAULO DE MEDEIROS GOMES NETO                   20
ROBSON ARAUJO                                             20
BIANCA FREIRE LUNA                                       21
CHARLES DA COSTA MATIAS                             21
HUMBERTO RODRIGUES DA SILVA                    21
LARISSA SANTIAGO DO NASCIMENTO               21
LAVINIA TAMARA VANDERLEI SAMPAIO             21
CLEONICE DE PAULA LIMA                               22
DARCIANO NEGRAO FERREIRA                         22
FERNANDO JORGE DE ARAUJO SILVA                22
JOSE DE MELO BASTOS                                    22

JULYANY VELKA MONTE DE ALMEIDA                22
SUZANA MARIA M R FIGHERA                           22
DIVA ACIOLY DE OLIVEIRA                               23
JOSE RODRIGUES DE G. FILHO                         23
PETRONIO FLORIANO ABREU                           23
ROSYELAINE DA SILVA FREITAS                        23
VICTOR FLAVIO P MEDINA                               23
SILVIA CARVALHO DE ALBUQUERQUE               24
ABELARDO SABOIA GARCEZ JUNIOR                 25
ANDREA MIRIAM DE LUCENA                            25
ARIOSVALDO DA SILVA BOMFIM                       25
CICERO ANGELINO SANTANA                            25
DJALMA GAUDENCIO DA S FILHO                      25
OZEIAS PEREIRA GOMES                                  25
SONIA BARBOSA ALCANTARA                           25
TAMARA OLIVEIRA DO ESPIRITO SANTO           25
ROBSON PEREIRA                                           26
SERGIA SANTOS S CAMPOS                              26
SERGIO GONCALVES TAVARES                          26
JOSE WELLINGTON P. DE ALMEIDA                   27
ROSARIO Mª COELHO DA PAZ AZEVEDO            27
TELMA MARIA DE LIMA LOBO                           27
VILMA LINS UCHOA                                         27
ARTUR LOPES BARROCA                                  28
GILBERTO BARBOZA DE LIMA                           28
JOSE PLACIDO NETO                                       28
MARIA HELENI Q.CALHEIROS                           28
MARIA ZENEIDE DA SILVA                                28
NEIDE SAMPAIO FREITAS                                 28
WASHINGTON VELOSO DE MELO                      28
ELENIR BARACHO WANDERLEY                         29
FLAVIA MARIA M DE ALMEIDA COELHO             30
FRANCISCO DE ASSIS CHAVES JR                     30
JOSE AFRANIO DOS S. OLIVEIRA                      30
ALDO BAHIA MAIA GOMES                               31
ELIANE GOMES BELEZA                                    31
GEORGINA DE CARVALHO MELO                       31
INES QUIRINO VIANA                                      31
JOVITO CABADAS MELO                                   31
JUDITE CAVALCANTE COSTA                             31
MARIA EUGENIA L MORATO MELO                     31
MARIA VALERIA LIRA PEIXOTO                         31
VALMIR SAMPAIO RIBEIRO                               31

CLAUDIO E MATOS DO NASCIMENTO               01
CLIFTON VICTOR L.DO NASCIMENTO               01
DIOGENES JOSE DA SILVA MOEDA                   01
MARIA DA CONCEICAO TAVARES                     01
JOSE NERIVAL BARROS PACHECO                    02
LUIZ JORGE CESAR TEIXEIRA                          02
MARCIA TELMA F. DA F. FEITOSA                     02
MARGARIDA MARIA VIEIRA PONTES                02
ADRIANA PAULA DE MENDONÇA CAETANO       03
ANTONIA BATISTA NASCIMENTO                     03
EDUARDO GAMA NETO                                   03
MARCOS JOSE DATTOLI DE SOUZA                  03
MARIA ALICE FERREIRA DA COSTA                  03
MARIA NOEMI B DE ALBUQUERQUE                 03
IZABEL FONSECA VIEIRA                                04
JACINTO MARTINS DE ALMEIDA                      04
MARIA JOSE CAMPOS DE LIMA                        04
OLAVO DE MELLO GONCALVES                        04
PAULO HENRIQUE PEREIRA                            04
VALDEMAR DA COSTA E SILVA                        04
ADAUTO AQUINO BASTOS                              05
ADRIANA GUSMAO MOREIRA                          05
FABIOLA HOLANDA C FIREMAN                       05
IVONETE LINS RIBEIRO                                  05
MARCOS VINICIUS R V DOS SANTOS               05
CICERO ANTONIO LIMA LOPES                        06
EDUARDO EGYPTO ROSA BASTOS                   06
JOAO GUSTAVO PETER                                   06
MARIA SOCORRO F.DA SILVA                          06
VILMA WANDERLEI DOS SANTOS                    06
ESTACIO LUIZ GAMA DE LIMA                         07
IRACEMA SARMENTO DA FONSECA                  07
JOSE PETRUCIO DA ROCHA JUNIOR                07
SONIA MARIA LEAO FEITOSA                          07
DELMIRO LUNA                                              08
GENIVALDO BARBOSA DA SILVA                      08
JOAO ANTONIO PEREIRA RAMOS                    08
MARCO HELDER CHRISTONI                           08
SEVERINA RODRIGUES DE SOUZA                   08
TANIA MARIA DA SILVA                                  08
ANTONIO CALHEIROS COSTA                          09
FLAVIO NUNES B DA SILVA                             09
MAGDIEL MENDES RIBEIRO                            09
PAULO RICARDO LANDRE                               09
PAULO ROBERTO C TELINO                            09
RUTH DE MELO AMARAL                                 09
FRANCISCO JOSE PEIXOTO GERBASE               10
MARIA HELENA CALHEIROS                            10
ROZELITA SOARES LAZAUSKAS                         10
ARLINDO VIEGAS ALVES                                  11
FLEURANGE AMORIM                                       11
JOSE GOMES FILHO                                         11
JOSELITA BARBOSA CAVALCANTI                      11
MARIA DELMA PALMEIRA MELO                        11
NEIDE PEDROSA CAVALCANTI                          11
ANA EDNA KITERIA L P BORGES                       12
JOSE EDSON DOS SANTOS CARVALHO              12
JOSIAS AUGUSTO DA SILVA                              12
MANUELA COTRIM DE BARROS LIMA PRADO      12
MARCOS SERGIO DA S FEREIRA NETO              12
VALERIA PEREIRA                                           12
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VERONICA ZLOCCOWICK DE MELO                   12
ALEXANDRE CAMPOS RULL                               13
ANA LUIZA G. DO NASCIMENTO                        13
ZECILA ANTONIETA DE O SANTOS                    13
CICERO RUBENS DE H.CAVALCANTE                  14
FERNANDO DE LIMA LISBOA                            14
VALDERES DIAS ARAUJO                                  14
ANTONIO MALTA NETO                                    15
ARLINDA CAMPOS DE LIMA                              15
FLORISBELA DA SILVA PINO                             15
JAQUELINE FERREIRA DE MENDONÇA               15
MARIA APARECIDA CAVALCANTI Q. DE MELO     15
MARIA DA LUZ OLIVEIRA CAVALCANTE              15
ROBERTO DA COSTA FREIRE                            15
RONALDO LINS DA CUNHA                               15
ALYSON DA CUNHA BARBOSA SATO                  16
ELUZA DE MEDEIROS PEREIRA                         16
JOAO OLIVEIRA CABRAL FILHO                        16
LUIS RONALDO GRANJA MEDEIROS                  16
MANOEL ADAUTO DE AZEVEDO                        16
ANA CONSTANTINA O S DE AZEVEDO                17
ANTONIO ROBERTO BONFIM MARQUES             17
EDUARDO SOUZA DE CARVALHO                      17
MARIA RUTE DE ABRAHAO                               17
ALGEDI COSTA WALTER                                   18
DORALICE EULALIA DE GOUVEIA                      18
EDSON PINTO MORAES                                    18
MARLI DE MAGALHAES D CORREIA                   18
NATANIEL BENTO DE OMENA                           18
ADRIANA DE FATIMA DO C SANTOS                  19
ERONILDES JOSE DE CARVALHO                       19
FLAVIA MARIA AGUIAR BRANDÃO                     19
MARCOS ANTONIO P DE B CORREIA                 19
MARILENE UMBELINO DA SILVA                       19
MARINETE ALVES DE MELO                              19
NELY CALAZANS DO NASCIMENTO                    19
SANDRA MERCI GULFI FERNANDES                  19
CLAUDIONOR ARAUJO DE OLIVEIRA                 20
ENID DE FRANCA COSTA                                 20
JOSE MIRONILDES M. DOS SANTOS                  20
PAULO JOSE DE MEDEIROS MELO                     20
RODOLFO LIMA ARAUJO                                  20
JAIR FLAVIO F PASSOS                                    21
RUTH MARQUES DE S. BARBOSA                      21
SEBASTIAO BARBOSA FILHO                            21
DILMA ALVES DE QUEIROZ                              22
GALBA MAIA LOPES                                         22
GISELLE VILELA MELO                                     22
CHENG JIAHN HSUN                                        23

Iniciamos nosso editorial
da edição anterior, com uma
perspectiva amarga da aplicação
do reajuste de nossa lei salarial,
atrelada a metas de arrecadação,
que ficaram abaixo do esperado
em 2009. Nesse primeiro
trimestre de 2010, tivemos um
excelente patamar de arrecada-
ção, que possibilitou a cobertura
das metas não atingidas anterior-
mente, ficando apenas uma
pequena defasagem, que pode
ser compensada ao longo de
2010. Urge, da administração
tributária, um empenho e
melhoramento do planejamento,
com a consequente melhora na
ação fiscal, buscando os
recursos tão necessários ao
desenvolvimento do nosso
Estado.

Também, que se j am
demonstradas, didaticamente, a
forma do cálculo do reajuste e
onde estão os dados, visando
dirimir possíveis dúvidas na sua
aplicação.

Em 2010, ano eleitoral,
cabe também uma reflexão da
necessidade da participação da
categoria, sempre enfatizada
pelo agora reeleito presidente da
FEBRAFITE, Roberto Kupski,
da qual a ASFAL participa da
nova diretoria, visando eleger
pessoas comprometidas com o
Fisco, para que facilitem a

tramitação de processos,
notadamente na assembléia
legislativa estadual. Nosso
jornal está à disposição dos
companheiros que empreendem
essa luta, para divulgação dos
seus projetos, dentro dos limites
da lei eleitoral, que penaliza o
servidor da carreira fiscal.

Continuamos nossas ações
nas questões patrimoniais, que
infelizmente não evolui na
velocidade que ansiamos.
Conseguimos a regularização da
área do clube social no Pinheiro,
que recebeu uma pequena
reforma, visando mais conforto
ao lazer de nossos usuários.
Agora, em abril, estivemos no
fórum de Marechal Deodoro,
onde tramitam duas ações
patrimoniais da ASFAL, uma
delas com mais de dez anos, que
agora se aproxima de um final
satisfatório. Enfatizamos
também, a parceria com a VIP's
Seguradora, em convênio com
a p ó l i c e e x c l u s i v a d a
FEBRAFITE.

Realizaremos nossa festa
de aniversário dos cinquenta
anos da ASFAL, no final de
agosto, devido a escolha do
local, que comporte melhor e
com mais segurança, os nossos
associados.

No plano de saúde, em
conjunto com a FEBRAFITE,

estamos com uma grande luta
junto a Agência Reguladora da
Saúde Suplementar - ANS, no
sentido de não alterar nossa
atividade associativa, mantendo
o plano de saúde com o seu
CNPJ de criação, no ano de
2000. A Unidas conseguiu na
Justiça, em 2ª instância, a
suspensão temporária da
aplicação do art. 34 da Lei
9656/98.

Nesta liminar da UNIDAS,
o juiz entende que "as alterações
introduzidas pela Lei n. 9.656/98
não podem alcançar os contratos
anteriores a sua vigência, sob
pena de se violar o ato jurídico
perfeito, não se podendo,
outrossim, violar o princípio da
isonomia, pela diferenciação
feita entre as entidades de
autogestão para fins de aplicação
da exceção contida no art. 9º,
parágrafo único, da RN

EDNA DE LOURDES DA SILVA                           23
FABIO WEINMANN CARNEIRO                          23
FRANCISCO MANOEL G. DE CASTRO                 23
JOAO BARBOSA GUIMARAES                            23
JOSE FERREIRA MENDES                                 23
NIEDJA BARBOSA DA SILVA                             23
NIVALDO VALENCA                                          23
SELMA SANTOS DE BARROS                             23
SERGIO LUIZ LUNA VIANA                               23
DANIELE DOMINGUES LIMA E SILVA                 24
ISMAR FIGUEIREDO DA S FILHO                      24
JACY SANTA ANA DE JESUS                              24
MARINETE LAZARINO TENORIO                       24
NINA SALES DE GOES                                      24
ALDA DE OLIVEIRA SOUZA                               25
ARLETE CALIXTO DE MELO MARQUES               25
DIOZETE ARAUJO DE GUSMAO                         25
EUZA DA SILVA FARIAS                                    25
JOSE TADEU P. DE OLIVEIRA                            25
ANDRE CANSANÇÃO CALHEIROS                      26
BRUNO GALINDO SERENO                               26
CARLOS ROBERTO MOURA LEAL                       26
FRANCISCO ANTONIO DA C.PEDROSA               26
LUCIA MARIA MOURA DE MELO                        26
MARIA DE FATIMA B. MONTENEGRO                 26
MARIA DO CARMO DA SILVA PEDROSA             26
MARIA TERESA GOMES DE S MENDES               26
ARILDA DE VASCONCELOS SILVA                      27
CARLA LUIZA LIRA DE AMORIM                        27
FABIANO BARBOSA DE LIMA                            27
MARCUS TULLIUS DE S.FERREIRA                    27
CLAUDIO ANDRADE ARAUJO                            28
JOAO PEDRO GAIA NEPOMUCENO                    28
JOSILEIDE MACHADO DA SILVA                        28
ALDEMIR LAERCIO DA SILVA                            29
ALFREDO JOSE G DE OLIVEIRA                        29
ANA CARMELITA AGUIAR BRANDAO                  29
ANA PAULA CARNEIRO DE A ALMEIDA               29
ISABEL CRISTINA B. BRANDAO                         29
JOSE GUIDO DE GUSMAO                                29
JUDITE LIMA DE PAFFER                                 29
LIGIA BRANDAO VILLAR                                  29
MARIA RENAULDE DE MELO                             29
NILZA NEPOMUCENO MARQUES                       29
PAULO ROBSON PINTO PAES                            29
ALICE MARIA APRIGIO DE LACERDA                 30
CLAUDETE PEREIRA BARBOSA FIEL                  30
JORGE VICENTE DE PAULA                               30
RICARDO CHRISTIANO PETERSEN                    30

189/2009, daANS."
O p r e s i d e n t e d a

FEBRAFITE, Roberto Kupski,
acompanhado pela presidente
da UNIDAS, Iolanda Ramas, e
representantes da Associação
Beneficente dos Professores
Públicos Ativos e Inativos do
Rio de Janeiro (APPAI)
reuniram-se em audiência com o
ministro da Saúde, José Gomes
Temporão, e com o diretor-
presidente da ANS, Fausto
Pereira dos Santos, solicitando
alteração do artigo 34, da Lei n.
9.656/1998, no sentido de
desobrigar a cisão de entidades
com planos de saúde de autoges-
tão.

Recentemente fomos
surpreendidos com o desliga-
mento dos urologistas de todos
os planos de saúde, sem
nenhuma negociação ou
reivindicação apresentada.
Estamos junto aos planos de
saúde de autogestão, tentando
um entendimento, visando uma
solução satisfatória para os
profissionais, e usuários,
visando não prejudicar o
atendimento.

Vamos trabalhar para que
novas vitórias e conquistas
sejam alcançadas, fortalecendo
ainda mais nossa categoria e
nossa ASFAL, nos seus 50 anos
de organização.

As eleições 2010 precisam ser instrumento de fortalecimento da classe
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O diretor presidente da

ASFAL, Luiz Antonio, foi

eleito para a diretoria da

F E B R A F I T E , o n d e

ocupará o cargo de Diretor

de Previdência e Seguros,

para o biênio 2010/2012 no

IX Seminário dos Planos de

Saúde em Caldas Novas

–GO, ocorrido no período

de 24 a 26 de março. O atual

p r e s i d e n t e d a

F E B RA F I T E Ro b e r t o

Kupski foi reeleito para

mais um mandato à frente

da entidade nacional. O

evento foi organizado pela

F E B R A F I T E .

Func ionár ios de áreas

t é c n i c a s d o A S FA L -

S A Ú D E t a m b é m

participaram do seminário.
O responsável pelo

d e p a r t a m e n t o d e

informática da ASFAL,

Thyago Sampaio, foi o

p a l e s t r a n t e d o p a i n e l

“Portal Operadoras ANS”.

O tema da apresentação foi

Portal Operadoras. Thyago

a b o r d o u a s q u e s t õ e s

práticas das disposições da

Resolução Normativa 190

da Agência Nacional de

Saúde – ANS – que impõe a

o b r i g a t o r i e d a d e à s

operadoras de planos de

saúde de manterem um

portal informativo.

“Exploramos questões

a c e r c a d a s ú l t i m a s

ex igênc ias da ANS no

tocante à tecnologia da

informação dos planos de

s a ú d e , e x p o n d o a s

pr inc ipa i s d i f i cu ldades

e n c o n t r a d a s ,

e x e m p l i f i c a n d o c o m

propostas de aquisições de

soluções tecnológicas a fim

de atender à demanda

exigida. Util izamos um

modelo de site que refletia o

que preconiza a RN 190 o

tocante às áreas de acesso

que a resolução dispõe

como obrigatória no portal

da operadora de plano de

saúde, fazendo um passeio

sobre a disposição das

informações e sua forma de

acesso”, explica Thyago.
E n t r e o s t e m a s

d i s c u t i d o s n o e v e n t o

estiveram o convênio de

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

FEBRAFITE e registro dos

planos e normas da ANS.

Durante o seminário houve

ainda a apresentação dos

s e g u i n t e s p a i n é i s :

“Programa de Prevenção à

saúde”, “Novas Tecnologias

na Assistência à Saúde",

"Implantação da TUSS",

"Regulação e Auditoria de

Materiais e Medicamentos

de Auto Custo".

ASFAL participa do IX Seminário Nacional dos Planos de Saúde

Plenária do IX Seminário Nacional de Planos de Saúde do Fisco

Thyago Sampaio da ASFAL falou sobre o Portal Operadoras

O Presidente da ASFAL Luiz Antonio que coordenou um dos debates

Robson Araújo

A minha guerra come-
çou desde os meus nove
anos, quando perdi meu pai.
Ainda na minha inocência de
criança, das brincadeiras de
rua, nos jogos com bola de
meia, pinhão, garrafão e,
quando muito, a guerra de
bolinhas de carrapateira, era
a guerra que se conhecia,
era essa a noção de vida que
eu tinha.

E a m i n h a g u e r r a
continuou, pois logo estava
ali um adolescente, que
começa a sua guerra interior
na busca da independência,
porque não sabe se é criança
ou se é adulto, mas sabe que
com 16 anos de idade a
necessidade é premente de
trabalhar. É quando começo
a trabalhar como técnico em
telefonia, aprendizado esse
adquirido lá dentro da CTA,
nossa saudosa Companhia
Telefônica de Alagoas, com
o velho professor Silva.

A vida não era fácil, mas
não existiam as maldades de
hoje. Saí da CTA, fui ser
faturista em Morgapinto,
uma loja de eletrodomésti-
co, que exista no centro. À
noite estudava no Colégio
Batista e, num dia, ao sair do
colégio, passo no clube

português e encontro o Luiz
Veras, que era assessor da
Receita do Estado e, através
dele, tomo conhecimento do
concurso de Auxiliar de
Fiscalização. Isso foi em
meados de l967. Fiz o
concurso, passei, e fui
nomeado em 1º de fevereiro
de 1968 e, como fiscal,
trabalhei em várias cidades
do interior, onde minha
guerra era tão somente em
busca da cobrança de
impostos para se ver o
engrandecimento de nosso
estado, pois naquele tempo
pouco se via tráfico, ou uso,
de drogas, assaltos, pedofi-
lia, estupradores, desvio de
verbas , que fosse nos
poderes constituídos e etc.,
etc., etc., vivia-mos a guerra
da paquera, a guerra do
sexo, era a boa guerra, a
guerra do paz e amor! E
assim foi até chegar a minha
aposentadoria.

Hoje, com meus 61
anos, estou cansado de ver
guerras de valores, de
mazelas e falcatruas pratica-
das por nossos políticos, por
alguns juízes e policiais
corruptos, por empreiteiros
indecentes e dirigentes vis.
Como vou estar seguro

numa sociedade tão desigual.
É desprezível essa desigual-
dade social! Vemos os ricos
cada vez mais ricos e pobres
cada vez mais pobres e, nesse
meio, vemos alguns pobres,
que sem nenhum escrúpulo,
vendem seus votos, por
míseros trinta reais, a políti-
cos corruptos, cada vez mais
ricos e , que, depois vão
chutar em seus trazeiros,
para depois dizer: -“Tchau,
daqui a quatro anos estarei
aqui de novo”!

Estou querendo arriar as
armas, não por covardia,
mas, porque estou vendo,
alem dessas atrocidades,
homens de bem encurralados
em suas casas, com seus
muros cada vez mais altos,
sitiados por cercas elétricas,
como prisioneiros de guerra,
tão impotentes quanto eu,
diante da inoperância de
nossas autoridades policiais,
da falta de responsabilidade
e vontade de nossos políticos
e da inércia de nosso poder
judiciário!... Por isso penso
em arriar as armas!

Gostaria de praticar a
boa luta, se pudesse ver:
Políticos mais honestos,
juízes e policiais mais dignos
de suas funções, empreitei-
ros que executem suas obras
sem superfaturar e dirigentes
que dêem bons exemplos, dos
papeis que exercem, diante

de nossa sociedade. É disso
que estamos precisando,
dignidade sim, imoralidade
não! É preciso se ver que
estamos diante de uma
sociedade, de jovens e
adolescentes, que está vendo
seu futuro cada vez mais
obscuro e incerto. Não
quero mais pegar nas armas,
estou empunhando a bande-
ira branca da paz, pois estou
pedindo uma trégua aos
maus políticos, aos maus
juízes, aos maus policiais e,
acima de tudo, ao outro lado
da moeda, ou seja, aos
delinqüentes, aos pedófilos,
aos traficantes e aos seqües-
tradores, que, na maioria das
vezes, se espelham nas más
autoridades, que com suas
mazelas, dão margens a
esses incautos às práticas
ruins.

Olhem que seus filhos
serão os homens de amanhã,
não os transformem em
homens pulhas, em vermes,
em ratos de sarjetas, como
muitos são... Já está na hora
de parar! Procurem lavar
seus rostos, depois se olhem
no espelho e vejam o que eles
refletem!

Vamos dar um basta
nessa guerra, porque o erro
está beirando entre os dois
lados. Aqui não existe uma
guerra do bem contra o mal,
ou do mal contra o bem, o
que existe é uma guerra de
valores, política e social.
Nessa guerra muitas balas
serão detonadas, porem
muitas delas serão resvala-
das e, ao se resvalarem,
podem ir direta em seus
corações.

* Robson Araújo. Fiscal
A p o s e n t a d o , D i r e t o r d o
Sindifisco e Membro da AAI.

Que guerra é essa?
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Homem simples que
teve sua origem no interior
das Alagoas, em Atalaia, é
o sétimo filho de uma
“modesta” prole de 15
filhos do Sr. José Alves
B a r b o s a , d e o r i g e m
Lusitana (Paços Ferreira
Cidade do Porto), e Dna
Irinéa, nascida nas redon-
dezas de Atalaia, senhora
dedicada que cuidou com
igual zelo dos 15 filhos e
filhas. Teve sua infância
feliz e tranqüila como só
tempos áureos lhe permi-
tia, sem as atribulações
sociais contemporânea,
onde não se pode "pôr o pé
na rua" sem riscos. Criado
no interior do estado, nas
m o r a d i a s d a " U s i n a
Brasileiro", no município
de Atalaia. Com as dificul-
dades de meados do século
passado, com poucas
perspectivas de formação
superior, com dedicação
pessoal, conseguiu sua
formatura em duas facul-
dades - A Faculdade de
C o n t a b i l i d a d e e d e
E c o n o m i a . L o g o n a
juventude encontrou a
metade da sua alma,
Dione, donzela bonita e
charmosa, que o enfeiti-
çou e com quem se casou
logo cedo, tendo uma
pequena prole com 3
filhos. Visando um futuro
para os seus, ingressou na
carreira de Fiscal de
Rendas através de concur-
so público. Logo se tornou
o chefe da 1ª Região no
município de São Luiz do

O Setor Médico do
ASFAL -SAÚDE, sob a
coordenação da Dra. Flávia
Maria Aguiar Brandão, está
e l a b o r a n d o o Pr o j e t o :
P R A V I V E R E M
MOVIMENTO, que vai
contemplar os seus usuários
a partir dos 50 anos.

O público prioritário
serão os usuários do ASFAL-
SAÚDE, porém, poderão
t a m b é m p a r t i c i p a r o s
associados da ASFAL, não
vinculados ao plano de
saúde.

Esse projeto visa traba-
lhar a qualidade de vida
através de of ic inas de
Pr o m o ç ã o d e S a ú d e e
Prevenção de Riscos de
Doenças, nas áreas de:
E d u c a ç ã o F í s i c a ,
F i s io te rap ia e Terap ia
Ocupacional, ampliando a
autonomia, independência e
o monitoramento de doen-
ças crônico degenerativas
dos participantes, assim
como a incentivar a prática
de hábitos saudáveis.

Q u i t u n d e . Tr a b a l h o
perigoso naquela época,
onde não havia estrutura
policial que desse suporte
na execução da fiscaliza-
ção. Das muitas histórias
de risco, lembro uma onde
na perseguição a um
caminhão com contraban-
do, o Jipe que dirigia
despencou de uma ponte
de pau a pique, onde um
varão de suporte desta
ponte perfurou o carro e
parou a alguns centíme-
tros de seu peito. Deus o
protegeu para que pudes-
se deixar sua história de
vida marcante, para sua
f a m í l i a e a m i g o s .
Trabalhando com extrema
capacidade e honestidade,
características de sua
personalidade reconheci-
da e admirada por todos
que o conheceu, e se
t o r n a n d o s u a m a r c a
maior, junto com o cari-
nho, respeito e bondade
extrema com quem dele se
aproximava. Não via
obstáculos quando para
ajudar a alguém.

Assumiu todas as

chefias e cargos de coman-
d o n a e s t r u t u r a
Fazendária, chegando a
chefe de gabinete da
SEFAZ e secretário da
fazenda interino. Um de
seus filhos, ao trabalhar na
mesma secretaria, verifica
estupefato como todos
admiravam e falavam com
carinho de seu Pai - Da
servidora do cafezinho ao
colega de maior escalão -
Era quase uma unanimida-
de. Que orgulho sentira do
Pai. Este filho lembra
eternamente com carinho
da frase proferida pelo
e n t ã o S e c r e t a r i o d a
Fazenda: "Conhecendo a
raiz da árvore se conhece
seus frutos". Que respeito,
que honradez está aí
descrito. Ele era respeita-
do por Governadores e
Secretários de Estado. É
um orgulho para sua
esposa e filhos. Ajudou a
todos os filhos a se firma-
rem na vida profissional e
muitos dos seus 11 irmãos
tiveram o mesmo apoio e
ajuda. Ele era o suporte
maior de toda a família.

Porém, a sor te o
abandonou quando uma
doença de difícil tratamen-
to o acometeu - A doença
de Alzheimer. Foi cruel

observar a decaída de seu
corpo e de sua mente, a
ponto de em pouco tempo,
se encontrar prostrado em
uma cama e com poucas
lembranças até de sua
família. Em seguida a
primeira internação em
UTI, o quadro se agravava,
onde passou a se alimentar
por sonda e depender de
oxigênio quase 24 horas
por dia. Um nome não era
esquecido e pronunciado
com freqüência enquanto
estava acordado, Dione
(Ona ou Mãe) como
costumava chamar a sua
adorada esposa e compa-
nheira. Companheira esta
que ficou ao seu lado até o
último segundo, desgasta-
da e corroída. Assim foi,
voltada para sua compa-
nheira, a sua última prece,
eternizada no cartão de
óbito: “Se você me ama,
não chore mais por mim –
Eu estou em Paz”.

SAU DA D E S D E
MAURO BARBOSA:

D i o n e , R i c a r d o ,
Simone, Sergio, Daniel,
G a b r i e l , A n d e r s o n ,
R i h a n n e , S e r g i n h o ,
Renato, Gabriel Sobral.

* Material enviado pela
família

HONRADO, Mauro Barbosa!

As oficinas serão minis-
tradas no Clube da ASFAL,
localizado no bairro do
Pinheiro, em dias e horários
pré-determinados. Para isso,
o c l u b e v e m s o f r e n d o
modificações para atender a
infra-estrutura necessária
para o funcionamento das
mesmas.

Pode-se afirmar que a
atividade física é um ponto
importante na qualidade de
vida de todos, atuando como
potencializadora da memó-
ria. Assim sendo, nesse
projeto serão incluídos
Pilates e Oficina de memó-
ria, entre outras atividades.

Os interessados deverão
procurar o ASFAL-SAÚDE,
no setor médico, para fazer
sua inscrição, pois esses
passarão por uma avaliação
individual izada com os
profissionais das áreas.
Dessa par t i c ipação do
usuário, informando do seu
interesse em participar,
dependerá a implantação do
novo projeto.

ASFAL vai lançar programa de prevenção da saúde
As inscrições estão sendo feitas para os interessados em participar das oficinas oferecidas pelo programa

A ASFAL já tem realizado eventos na área de prevenção

Palestras e orientação em relação aos cuidados em cada idade

Exames per iód icos e uma
a l i m e n t a ç ã o s a u d á v e l s ã o
trabalhados no ASFAL PRAVIDA

Homenagem da ASFAL a seu associado através de seus familiares e amigos

*1934 2010U
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Edf. Marcial Coelho- Rua Comendador Palmeira, 623
1º andar sala 12-Farol (Prox. a Praça Sergipe – Sucolândia).

Fones: Consultório: 3336-6274/9109-3091/9641-5275.
Email:   vania_psicologa@hotmail.com

Erivânia Ferreira de Araújo
Psicóloga Clínica – abordagem Junguiana

Psicoterapeuta - CRP:15/1977

Área de Atuação: Adolescente,
Adulto, Casal, Gestante, Terceira

Idade, Grupo e Orientação Familiar.
Psicoterapia Sexual, Psicoterapia
Corporal, Orientação Vocacional e

Profissional, Eneagrama
(autoconhecimento, crescimento

pessoal e relacionamento
interpessoal), Hipnose e Meditação.



A Melhor/Pior Idade
* Marcos Lima

Deve ter sido um grande
zombador que inventou que a
velhice é a "melhor idade".
Chamar velhice de "melhor
idade" só pode ser gozação ou
ironia.

Afinal o que é melhor? Ser
respeitado ou ser desejado?

Velhice é quando a gente
começa a ser tratado como
"objeto de respeito" e não como
"objeto de desejo".

Quem conta essa história é
Rubens Alves, “Aconteceu faz
vinte e cinco anos, uma tarde,
no metrô, vagão cheio, tudo
bem, eu me via jovem, pernas
fortes, segurei-me num
balaustre. Meus olhos começa-
ram a passear pelo rosto dos
passageitos - cada rosto é mais
misterioso que um universo -
até que meus olhos se encon-
traram com os olhos de uma
jovem que me olhava, eles, os
seus olhos, sorriam para mim e
eu fantasiei que ela me deseja-
va. Ficamos assim por alguns
segundos trocando olhares de
namorado até que ela, num
gesto delicado, se levantou e
me ofereceu o seu lugar... Seu
gesto me disse sem palavras: "O
senhor é velho. Eu o respeito.
Eu lhe dou o meu lugar"...
Nesse momento percebi que a
minha idade era a pior de
todas. A melhor idade era a
dela, da mocinha que me deu o
lugar...

Mas, contudo, porém,
todavia, existem velhinhos(as)
malhando na academia,
caminhando nos parques,
dançando nos bailes, fazendo
trabalho voluntário e até
trabalhando, sabe-se que o
envelhecimento é um processo
biológico que pode ser contro-
lado. Há uma série de estudos
afirmando que um estilo de
vida saudável é uma das chaves
da longevidade.

Confira alguns deles:
1 . E X P R E S S E S U A S

EMOÇÕES.

2. TENHA HORÁRIOS.

3. PREFIRA AS COMÉDIAS.

4. USE O FIO DENTAL.

5. IMITE OS BRITÂNICOS.

Aqueles que
manifestam suas emoções por
meio de alguma atividade
artística, como cantar, escrever
e pintar, são mais saudáveis do
que as pessoas que não o
fazem.

Evite
a prática de exercícios entre as
11 da manhã e a 1 da tarde. É
quando a produção de adrena-
lina atinge seu pico. O sangue
fica mais grosso do que o
normal, a pressão arterial sobe
e o batimento cardíaco se
eleva. Durante essas duas
horas, é maior a probabilidade
de uma placa de gordura se
romper em um vaso, o que
pode provocar derrame
cerebral ou infarto no coração.

O riso espontâneo promove a
dilatação dos vasos e melhora
o fluxo sanguíneo. Também
reduz os níveis de adrenalina e
cortisol no sangue e aumenta a
liberação de endorfinas,
hormônios ligados às sensa-
ções de bem-estar e prazer.
Quer mais? Ainda emagrece.

A
inflamação bacteriana da
gengiva, causada pelo acúmulo
de resíduos alimentares entre
os dentes, aumenta em 72% o
risco de doença cardiovascular.

Ser pontual é bom, mas beber
chá é ainda melhor. O hábito
cultivado pelos ingleses pode
ajudar no combate à doença

de Alzheimer. Estudos indicam
também que o consumo de chá
reduz os riscos de câncer. O chá
verde é o que promete maiores
benefícios.

Fumantes regulares vivem, em
média, dez anos menos do que
um não-fumante. Cerca de
90% dos casos de câncer nos
pulmões, a neoplasia que mais
mata no Brasil, estão relaciona-
dos ao tabagismo.

Ter uma crença
forte em algo ajuda a combater
o stress e problemas emociona-
is.

Um estudo
comparou cinqüentões que
viviam de dieta com outros que
consumiam, em média, 2 000
calorias por dia. A conclusão
foi que o primeiro grupo teve
uma expectativa de vida cerca
de 30% maior, além de
aparentar ser mais jovem do
que os congêneres da mesma
idade.

Vegetais
verde-escuros, como espinafre,
rúcula e brócolis, são ricos em
ácido fólico, uma substância
que ajuda a manter a integrida-
de do DNA.

Pesquisas mostram que
a doença de Alzheimer tem
maior incidência entre as
pessoas com baixo nível de
instrução. Estudo relaciona a
leitura, os jogos de cartas e de
tabuleiro e as palavras cruzadas
com a redução do risco de
demência em pessoas com
mais de 75 anos.

Peixes de água
profunda, como salmão e
anchova, são ricos em ômega 3.
Esse poderoso antioxidante,
pode reduzir em até 81% o
risco de morte súbita no
homem.

Após
dez anos estudando como a

6. LARGUE O CIGARRO.

7. TENHA FÉ.

8. COMA MENOS.

9. VÁ DE VERDES.

10. MANTENHA A MENTE
ATIVA.

11. DE PREFERÊNCIA AOS
PESCADOS.

12. SEJA OTIMISTA.

personalidade de uma pessoa
pode influir no aumento ou na
diminuição da expectativa de
vida, conclui-se que ter uma
atitude positiva pode diminuir
em até 55% o risco de morte
prematura.

Essa
medida é importante no
tratamento e na prevenção da
hipertensão arterial, um dos
fatores de risco para doença
cardiovascular. Evite mais de 6
gramas por dia, o equivalente a
uma colher de chá.

Estudos
sugerem que a falta de sono
crônica pode ter um impacto
negativo nas funções metabóli-
cas e endócrinas. Quando se
dorme menos de cinco horas,
há um desequilíbrio no meta-
bolismo.

Depois
dos 50 anos, a chamada vista
cansada se torna ainda mais
comum. Com a idade, também
aumentam os riscos de glauco-
ma e catarata. Além disso,
alterações de fundo de olho
podem indicar a presença de
diabetes e hipertensão.

O
consumo diário de carne
vermelha aumenta o risco de
câncer de intestino em até
35%. Mas não a evite.
Proteínas são essenciais para
quem faz atividade física
regularmente, não só porque
dão resistência mas também
porque ajudam a tornear os
músculos.

O sedentaris-
mo, por si só, aumenta o risco
de doença coronariana em,
pelo menos, uma vez e meia.
Exercícios diários moderados
ajudam a aumentar o tempo de
vida em até seis anos.

13. REDUZA O SAL.

14. DURMA BEM.

1 5 . V Á A O
OFTALMOLOGISTA.

16. MODERAÇÃO COM A
CARNE VERMELHA.

17. MOVA-SE.

* Colaboração: Marcos Lima –
Fiscal de tributos Estaduais e Diretor
Financeiro da ASFAL.

Todos devem perceber
que os filmes comerciais
sempre tem uma segunda
v e r s ã o ! “ R a m b o ” ,
“Loucademia de Polícia”, “O
Predador” tiveram volume 1
e volume 2! Até o filme
"Zumbi” (A Volta dos
Mortos)... Até ele, teve suas
duas versões. Foi como se os
m o r t o s v o l t a s s e m ,
morressem novamente e
t ivessem uma segunda
ressurreição! Acho que em
minha blasfêmia, nem Cristo
chegou a tanto!

Pois bem! Acabei de
produzir o filme "A Queda 2"!
Não... não é a segunda versão
do fenomenal filme sobre os
últimos dias de Hitler! Hitler
não ressuscitou e filme
histórico não tem tanto
público para ter o segundo
volume! Falo da minha
segunda queda... agora uma
por ano!

Então amigos leitores
desta parca coluna... Alguns
de vocês devem se lembrar
que escrevi sobre uma
experiência dolorosa que
passei ao fraturar o pé
esquerdo no final de 2008,
tendo que passar dois meses
de cadeira de rodas em
virtude de deficiência na
outra perna e problemas no
b r a ç o e s q u e r d o , t u d o
proveniente de seqüelas de
uma encefalite com 1 ano e
nove meses de idade!

Lembram-se?
Senhoras e senhores caí

de novo!! E desta vez fraturei
o pé direito! O fato aconteceu
também em um mês de
novembro, o famigerado mês
de minhas quedas! Estou
nesse momento terminando a
minha vigésima sessão de
fisioterapia, após ter sido
cadeirante pela segunda vez!
Ter passado por mais uma
tristeza, dessa vez mais
rápida, pois virou repetição
sem graça! Parece até novela
de televisão, cujas histórias
mudam muito pouco e basta
você assistir uma vez por
semana e o último capítulo
para saber a história toda!

Em um dos dias de
cadeirante me acordei
cedinho! Havia marcado com
um amigo para ir ao caixa
eletrônico do Banco do Brasil
s a c a r d i n h e i r o ! É . . .
Infelizmente ainda não o
fazemos isso com os nossos

computadores caseiros!... Já
existe até namoro na internet!
Até isso com eles! Mas, não
sacamos dinheiro!

Quando fui ao banco ou
qualquer outro lugar, na fase
de recuperação, passei por
toda a experiência que um
paraplégico passa pela vida
toda! Dificuldade de subir
batentes... Locomoção em
pisos encrespados... Nos
bancos até que nem tanto!
Achei legal isso porque nos
colocamos no lugar do outro e
vemos suas dores!

Nestas ocasiões mudo de
o f í c i o . . . Po i s a m i n h a
profissão não é fiscalizar... É
andar!

Sou um andante por
natureza e não consigo estar
parado! Essa foi uma das
causas de ter encontrado
amigos nesse ínterim!... Foi
me lembrando de pessoas que
não via há muito tempo que
terminava as encontrando...
Minha profissão é andar!

Quando chegava aos
l o c a i s , g e r a l m e n t e m e
levantavam da cadeira para
fazer os procedimentos!
Assim foi no banco, pois o
caixa de deficientes sempre
tem gente usando. . . É
porque... Minha profissão é
andar!

Quando estou só, dia ou
noite, sinto a falta de pessoas
que gosto e fico com vontade
de vê-las... Minha profissão é

andar!!
Quando tenho vontade,

mesmo sem poder, de fazer
umas surpresas... Minha
profissão é andar!!

Sempre que me pego
angustiado e com vontade do
d e s a b a f o e p r o c u r o
desparecer... Minha profissão
é andar!!

Sentindo uma saudade
imensa e vindo para o PC
escrever... Minha profissão é
andar!!

Mudando de planos
r e v e n d o c a m i n h o s
a g e n d a d o s . . . M i n h a
profissão... Andar!!

Só existiria uma situação
em que eu poderia mudar de
ofício...

Se de repente, não mais
que de repente, a vida me
isolasse do mundo! Aí o
coração bombearia mais
sangue como motor do corpo
que é... Minha adrenalina
aumentaria!.... Meu sorriso
incandesceria nesse fogo tão
sagrado que é a vida e o amor
que ela proporciona!... e
nessa pulsação tão forte
quanto instigantemente
afável de surpresa e encanto...

P e d i r i a d e m i s s ã o
voluntária sem indenização
da profissão de andante...

Minha Profissão seria
voar!!!!

* É Fiscal e atual Secretário de
Finanças de Arapiraca.

Virei Filme Comercial
(Quando a Vida Humoristicamente imita a arte)
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mil e oitocentas prostitutas.
Vitória apaixonou-se, pediu

em casamento e casou-se com o
primo Alberto Saxe-Coburg-
Gota, com quem teve nove
filhos.

Dentre os nove estava
Eduardo VII do Reino Unido (o
Príncipe de Gales) que se casou
com a Princesa Alexandra da
Dinamarca. Com ela gerou dois
filhos:Alberto Victor, cujo nome
foi diretamente escolhido, a
revelia dos pais, pela própria
Rainha Vitória, o segundo foi o
Príncipe Jorge.

Polly Ann Nicholls, 42
anos, um pouco mais de 1,50m
de altura, cabelos castanhos,
compridos, quase grisalhos,
gostava de beber gim, viva
como prostituta depois que se
separara de seu marido William
Nicholls, com quem tinha tido
cinco filhos.

Às 03h20m da madrugada
do dia 31 de agosto de 1888 o
porteiro George Cross, na
Alameda Buck's foi o primeiro a
encontrar o corpo, em seguida
chegou o seu colega de portaria
John Paul, ao verificarem que,
realmente, era de uma mulher
assassinada naqueles instantes,
saíram do local correndo rua
abaixo.

Um pouco depois o guarda
John Neil, em roda noturna,
encontrou o corpo de um
mulher, deitado de costas com a
garganta cortada de orelha a
orelha. Chamado o médico
legista da polícia: Dr. Rees
Ralph Llewellyn, em exame
mais acurado, notou que a
mulher fora eviscerada. (Estri-
pada).

Annie Chapman viúva,
alcoólatra, 47 anos, (quando
solteira usava o nome: ElizaAnn
Smith; apelido: Dark Annie), O
corpo de Chapman foi descober-
to aproximadamente às 06h:00
da manhã no quintal de uma
casa em Hanbury Street,
Spitafields. Sua garganta foi
aberta por dois cortes, um mais

profundo que o outro. O abdô-
men foi completamente aberto, e
o útero, removido. O médico de
polícia: Dr. George Bagster
Phillips anotou em seu carderno:

“Deitada de costas, morta,
braço esquerdo pousado sobre o
seio esquerdo, pernas dobradas
para cima, abduzidas, o intestino
delgado e um re4talho do
abdômen caídos do lado direito,
acima do ombro direito, ligados
por um filamento ao resto do
intestinos detro do corpo: dois
pedaços de pele caídos numa
poca grande de sangue acima do
ombro esquerdo; a garganta
profundamente penetrada, a
partir da esquerda, e para a
direita, contornando a garganta,
um corte denteado.”

O The Lancet é uma das
mais importantes publicações da
Inglaterra. Em sua edição de 27
de setembro de 1888 publicou a

declaração do médico de polícia,
Dr.: George Batster Phillips,
sobre o cadáver de Annie
Chapman:

“Foi um trabalho de perito,
de alguém que ao menos tem
conhecimento de exames
anatômicos ou patológicos.”

Dias posteriores a esta
edição, a Agência Central de
Notícias de Londres, recebeu a
carta seguinte:

“Caro Chefe,
Não me canso de ouvir

que a polícia já me pegou, mas
ainda não me pegou não. Rio
quando eles se dizem espertos,
quando dizem que estão na pista
certa.Aquela piada do avental de
couro me deu cólicas de tanto rir.

Estou caçando meretrizes, e
só vou parar de estripá-las
quando for apanhado. Que belo
trabalho, o último! Não dei à
senhorita nem tempo de gritar.
Como é que eles vão conseguir
me pegar? Eu gosto do meu
trabalho, q quero recomeçar. Em
breve vocês terão notícias
minhas, e de minhas gracinhas.

Guardei um pouco daquela

AS CARTAS

coisa vermelha, apropriada,
numa garrafa de gengibirra,
desde o último trabalho, para
usar para escrever, mas ficou
dura feito cola, e não deu para
usar. A tinta vermelha fica bem,
espero. Ha! Ha! Ha!

No próximo trabalho, vou
cortar as orelhas da senhorita e
mandá-las para polícia, só para
me divertir; vocês não fariam o
mesmo? Guardem esta carta, até
que eu faça mais um servicinho,
e depois podem publicá-la à
vontade. A minha faca está tão
bonita, tão afiada, quero voltar a
trabalhar logo, assim que tiver
uma oportunidade. Boa sorte,

Sinceramente, seu, “

O intermediário do assassi-
no assinou a carta e, abaixo,
acrescentou um comentário:

“Me desculpem por eu
assinar meu nome de guerra. E
não ficaria bem eu ir despachar
esta carta sem lavar essa tinta

vermelha das mãos; praga! A
sorte ainda não está com vocês.
Eles agora andam dizendo que
sou médico. Ha! Ha! Ha!”

No dia 30 de setembro de
1888, James Stephen escreveu à
Agência Central de notícias, um
cartão-postal, delineando o plano
de Eddy:

“Amanhã vocês terão
notícias do trabalho de Jack
Petulante. Desta vez, um evento
duplo. A primeira gritou um
pouquinho; não deu para
terminar logo. Não houve tempo
para cortar as orelhas e mandar
para a polícia. Obrigado por
guardarem a carta anterior até o
meu novo trabalho.”

(Colocou o polegar e
a s s i n o u ) J A C K o
ESTRIPADOR.

Deste dia em diante, estava
selada sua identidade como o
mais cruel assassino em série da
história da Inglaterra no século
XIX.

Na próxima edição: Jack o
Estripador II, A MISSÃO, ou
melhor,

AREVELAÇÃO.

JACK O ESTRIPADOR  I
QUAL SERIA SUA REAL IDENTIDADE?

Ao se buscar os arquivos da
Polícia Metropolitana de
Londres do Departamento de
Investigtaçoes Criminais da
Scotrand Yard verifica-se que
que a investigação teve início em
meados de 1888, eventualmente
abrangendo onze asassinatos
ocorridos entre os períodos de 3
de abril de 1888 e 13 de feverei-
ro de 1891. Foram muitos,
escritores e historiadores que
procuraram analisar e investigar
estes aquivos. Em 1892 o
arquivo oficial de Jack o
Estripador foi fechado e selado
pela Polícia Metropolitana.
Pelas normas da Scotrand Yard
só poderia ser aberto ao comple-
tar cem anos. Em 1992 ao ser
aberto, que decepção.

Nestes arquivos se conecta-
ram, pelo menos, sete outros
assassinatos e ataques violentos
atribuidos, supostamente, a Jack
o Estripador. Entre as onze
mortes investigadas ativamente
pela polícia, chegou-se a um
consenso de que cinco foram
praticadas por um único
criminoso. As características
eram tecnicamentes e profunda-
mentes coincidentes.

De
junho de 1837 a Janeiro de 1901

A Rainha Vitória I do Reino
Unido teve o mais longo reinado
da história do Inglaterra e
Irlanda, foram 63 anos, sete
meses e dois dias sentada no
trono.

Foi durante seu reinado que
se deu dois acontecimentos
marcantes como a revolução
industrial, que tivera início no
século XVIII e atingiu seu ápice
no século XIX quando se
expandiu pelo mundo.

Por outro lado, o Reino
Unido foi assolado por uma série
de crimes de prostitutas por um
desconhecido que em carta
escrita para aAgência Central de
Notícias de Londres se intitulou:
Jack o Estripador.

Nesta época calculava-se a
existência entre mil e duzentas a

ERA VITORIANA –

A ASFAL está apoiando
a programação de comemo-
ração do 30º aniversário da
turma de 1980, que se
realizará nos dias 28 a 30 de
maio no Hotel Vil lage
Pratagy EcoResort, que está
localizado na praia de
Riacho Doce, a 18 Km de
Maceió, oferecendo pisci-
nas, quadras de tênis, vôlei
de praia, futebol society,
fitness center e salão de
jogos.

A participação poderá
ser através do pacote com-
pleto, que inclui jantar
dançante, seguindo de duas
noites de hospedagem no
sistema All Inclusive, ou o

Turma de 1980 comemora 30 anos em grande estilo
A festa marcará uma data especial na vida de todos que fazem parte desta turma, que fez história na SEFAZ

pacote simples, que inclui
apenas o jantar dançante,
que ocorrerá na noite do dia
28 de maio.

O evento, além de
marcar uma data especial, já
que são 30 anos de amizade e
convívio desta turma que fez
história na SEFAZ, será uma
oportunidade de rever
amigos e se confraternizar.

Os interessados devem
procurar os organizadores
do evento: Edvaldo (Mago)
9982-5785, Tânia Pinto
9982-5376 ou Jacque (Ca-
chorrão) 9127-9838 / 3315-
6265. O preço está acessível
a todos e pode ser dividido
em até quatro parcelas.
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NOSSOS SERVIÇOS:
P

P

P

P

P

P

P

P

P

Fisioterapia- R.P.G.-Biofeedback
Dermato-Funcional(Estética)
Massoterapia
Pilates (mat pilates)
Acupuntura
Nutrição
Psicologia
Terapia Ocupacional
Fonoaudiologia

ESPECIALIDADES MÉDICAS:
Clínica Geral
Gastroenterologia
Ortopedia
Pediatria
Dermatologia
Neurologia Pediátrica.

P

P

P

P

P

P

ATENDIMENTO
DOMICILIAR
(Home-Care):

Fisioterapia
Nutrição
Fonouaudiologia
Psicologia

P

P

P

P

FISIOTERAVIDA
CENTRO DE REABILITAÇÃO

(82) 3338-4585 Dr. Flávio Segundo

Rua Antônio Procópio, 330 Pinheiro - Maceió/AL
Email -  fisioteravida@hotmail.com



Seguindo a orientação
da Federação Nacional de
Fiscais de Tributos Estaduais
– FEBRAFITE, que estimu-
la a candidatura de pessoas
ligadas ao Fisco visando o
fortalecimento da categoria
em todos os níveis, o ex-
deputado e ex-prefeito
Antonio Carlos Rezende,
m a i s c o n h e c i d o c o m o
Cacalo, vem se associar a
esta idéia, destacando a
i m p o r t â n c i a q u e e s s a
iniciativa tem para a classe,
estimulando os membros da
Família Fazendária a votar
em candidatos ligados ao
Fisco nas eleições deste ano.

Cacalo é Fiscal FTE IV,
da turma de 1980. Nestes 30
anos de fisco, sempre atuou
em prol das lutas da catego-
ria, seja através da ASFAL
ou do SINDIFISCO, bem
como durante seu mandato
de Deputado Estadual,
quando Cacalo participou
ativamente das negociações
para a aprovação da Lei
Orgânica, uma conquista
histórica do Fisco Alagoano.
Cacalo já foi prefeito da
cidade de Pão de Açúcar por
duas vezes e candidato a
vice-governador em 2002.

Outro destaque feito por
Cacalo durante seu mandato
de Deputado Estadual foi a
grande derrota do governo

do estado, ao tentar implan-
tar o sistema de subsídio, o
que levaria os servidores da
SEFAZ a um prejuízo
incalculável, prejudicando
especialmente aqueles que
recebem produtividade, pois
o sistema de subsídio não
permite este tipo de remune-
ração.

O Fisco Alagoano já teve
dois representantes diretos
na assembléia. Os deputados
João Neto e Cacalo atuaram
de forma direta na defesa
dos interesses dos trabalha-
d o r e s d a S E F A Z .
A t u a l m e n t e o F i s c o
Alagoano tem apenas a
Deputada Kátia Freitas
como sua representante na
Assembléia, sendo necessá-
rio reforçar essa representa-
tividade, com a eleição de
outros nomes que possam
reforçar as lutas do Fisco
Alagoano.

Cacalo lembra que a
categoria realizou duas
greves nos últimos anos, sem
ter conseguido avançar
significativamente em suas
reivindicações. Ele diz que
falta exatamente uma pessoa
com mandato, capaz de fazer
essa intermediação entre o
Governo e os servidores,
trabalhando de forma a
quebrar barreiras, negocian-
do diretamente com os

Cacalo lembra sua trajetória de lutas em prol do Fisco e da SociedadeAdesão à Vip’s Seguros continua crescendo

os detalhes do plano.
Trata-se de um convê-

nio diferenciado, com
uma tabela de preços
especial e atendimento
exclusivo em caso de
necessidade de utilização
do seguro. Além disso, a
V I P ’ S C o r r e t o r a d e
Seguros é uma multinacio-
nal responsável, já faz 15
anos, pelas apólices dos
Fiscais Estaduais, entre as
quais a Associação de São
Paulo - AFRESP, sendo
pioneira nesse serviço,
com milhares de associa-
dos assegurados.

A VIP’S Corretora de
Seguros, empresa líder
nesse segmento de segu-
ros e única, em nível
nacional, a ter certificação
ISO 9001 em todos os
ramos de seguros, oferece
seguros de vida e aciden-
tes pessoais aos associa-
dos da ASFAL e seus
dependentes.

As visitas estão agora indo até a cidade de Arapiraca.
ASFAL solicita que associados recebam o corretor e conheçam os planos

Cacalo espera uma forte
representação dos fazendários

na Assembleia

Ex-deputado defende o fortalecimento da categoria com a eleição de pessoas que defendam seus projetos

A VIP´S Corretora de
Seguros continua seu
trabalho de visita aos
associados, informando
sobre as vantagens na
adesão aos seus serviços
na área de seguro de vida.

A s a d e s õ e s t ê m
crescido dentro da classe e
as visitas já estão chegan-
do no interior do Estado,
através da cidade de
Arapiraca.

A VIP’S Corretora de
Seguros, trabalha com
exclusividade com grupos
das entidades filiadas à
Federação Brasileira de
F i s c a i s d e Tr i b u t o s
Estaduais - FEBRAFITE.

A ASFAL agradece
aos associados que têm
recebido o corretor da
seguradora e solicita
àqueles que ainda irão
receber o contato via
telefone, que confirmem
o agendamento de uma
visita, conhecendo assim

3326-6801 - 3311-9487 - 9968-2443

Janeiro/Março de 2010     Nº 78     Ano XLIX Janeiro/Março de 2010     Nº 78     Ano XLIX

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

dirigentes do governo.
O P r e s i d e n t e d a

F E B RA F I T E Ro b e r t o
Kupski, diz que o Fisco
Bras i le i ro tem sofr ido
bastante pela falta de mais

representantes em todas as
instâncias de poder. Segundo
ele, a presença de pessoas
ligadas ao Fisco nas Câmaras
Federal, Estadual e Municipal
é fundamental para que os
pleitos da categoria sejam
levados adiante. Ele mesmo já
foi candidato a Deputado
Federal pelo Rio Grande do
Sul, seu Estado de origem,
seguindo essa orientação da
entidade. Kupski diz que a luta
em Brasília é grande e tem
conseguido avanços, apesar
dos poucos deputados federais
presentes no parlamento
federal.

DESEMPENHO FUNCIONAL

1984 –

1986 –

1987 –

1987 –

1989 –

1990 –

*

Portaria designa o então FATE II, a responder pela
chefia de núcleo de fiscalização, da agência da fazenda estadual
da 5ª CRAF em São Miguel dos Campos, no período de 08 de
outubro de 1983 a 06 de novembro de 1984.

O já FTE I é nomeado para exercer o cargo de
assessor da Coordenadoria de Auditoria Fiscal, categoria B, da
SEFAZ.

Passa a responder pelo expediente da
Coordenadoria de Auditoria Fiscal.

O Governador do Estado nomeia para exercer o
cargo de Coordenador Regional de Arrecadação e
Fiscalização, nível DS-4, da Coordenadoria Geral de
Administração Tributária da SEFAZ, dirigindo a 7ª CRAF, com
sede em Arapiraca.

É nomeado pelo governador do Estado para exercer
a direção da 5ª CRAF, com sede em São Miguel dos Campos.

É designado para dirigir a 9ª CRAF, com sede em
Santana do Ipanema.

Além de ter participado de várias comissões internas da
SEFAZ

Confira a credencial do corretor

Solicite a credencial do corretor e tenha atendimento seguro



OFISCO – Como surgiu o
convite para assumir a
Mercadorias em Trânsito?
ROBSON –

OFISCO – Qual estilo de
trabalho pretende adotar?
ROBSON –

OFISCO – De que forma a
DMT pode contribuir para o
incremento da arrecadação?
ROBSON –

Eu estava na
condição de Gerente da 9ª
G e r ê n c i a R e g i o n a l d e
Administração Fazendária, com
sede em Santana do Ipanema,
quando ocorreram aquelas
mudanças com a saída da
Secretária Fernanda Vilela.
Então o atual Superintendente da
Receita Estadual, Charles
Antonio de Oliveira Costa
conversou comigo sobre a
possibilidade de assumir a
Diretoria de Mercadorias em
Trânsito - DMT, pois avaliaram
que eu tinha um perfil que se
adequava ao cargo.

Eu cheguei em um
momento de dificuldade porque
a fiscalização tinha saído de um
movimento grevista e estava
muito desmotivada. Mas eu
tenho um estilo de trabalho que
procura estar sempre ao lado do
pessoal. Nas ações maiores eu
participo pessoalmente, acompa-
nho e dou todo o apoio possível.
Eu acho que consegui contagiar
positivamente os companheiros.
Isso dá uma confiança maior e
tenho tido uma resposta muito
positiva de todos. Fui muito bem
recebido pela equipe, eu já
conhecia a maioria, porque em
2002 quando eles entraram no
Fisco eu era presidente da
ASFAL e pude recebê-los de
uma forma muito positiva, o que
facilitou muito esse entrosamen-
to.

O Estado de
Alagoas é basicamente importa-
dor, em razão disso, a DMT tem
um papel fundamental. Eu tenho
feito um trabalho em conjunto
com a Diretoria de Fiscalização

de Estabelecimento, dirigida
pelo Irineu Torres, tenho enviado
relatórios que o meu pessoal faz
sempre que tem uma apreensão
significativa, no sentido de que
esse trabalho tenha continuidade.
Nós temos feito grandes apreen-
sões de álcool, que estava sendo
inviabilizado devido a uma
determinação de que todo
motorista de caminhão de álcool
apreendido deveria ser levado
para a delegacia, o que levava
quase um dia inteiro para se
concretizar, eu mostrei para a
administração essa dificuldade
prática e isso foi revogado, o que
nos tem levado a uma grande
quantidade de apreensão de
álcool irregular. Temos trabalha-
do com o pessoal da inteligência
fiscal, que é coordenada pela
Tatiana Tavares Sarmento que
tem nos subsidiado de informa-
ções. É fundamental para o
Fisco ter informações para um
combate eficaz à prática da
sonegação fiscal. realizamos
uma ação em Arapiraca com no
segmento de fumo. Isso nos
rendeu bons frutos, lacramos
quatro depósitos que estavam
funcionando clandestinamente
(sem inscrição estadual).
Realizamos uma reunião com o
setor e já temos um crescimento
da arrecadação na região devido
a essa ação. Ressaltamos o bom
momento do Estado de Alagoas
em relação ao crescimento da
arrecadação própria, principal-
mente nos três últimos meses.
Enquanto os repasses federais
diminuem a arrecadação própria
é alavancada, o que indica que
estamos no caminho certo. Só
posso atribuir esse bom momen-
to da arrecadação ao trabalho
profícuo realizado por todos que
constituem a família fazendária.

Acho que essa

OFISCO – Há um clima de
desmotivação hoje na SEFAZ,
como pretende reverter essa
situação?
ROBSON –

situação já foi revertida porque se
você comparar os números do
último quadrimestre de 2008,
setembro a dezembro, com o
mesmo período de 2009, verá
que os números são muito
melhores, com um crescimento
de arrecadação significativo, no
âmbi to da Di re to r i a de
Mercadorias em Trânsito. Se as
coisas continuarem acontecendo
da forma em que estão, ou seja,
se a arrecadação continuar
reagindo positivamente como
está, garantiremos os nosso
aumento salarial.

A DMT funciona
vinte e quatro horas e precisa de
respostas rápidas. A Secretaria
Adjunta da Fazenda , Adaída
Barros , o Charles, o Dilson
,Coordenador Setorial de Gestão
Administrativa, o Otávio,
Coordenador Setorial de Gestão
de Infromação e Informática e a
administração como um todo tem
se esforçado para que a DMT
atue de forma mais eficiente. Nós
temos melhorado, mas ainda há
muito o que fazer. Agora mesmo
eu solicitei um caminhão para
que a gente possa recolher

OFISCO – As condições de
trabalho e a segurança são
temas de reclamações constan-
tes. Como pretende resolver
isso?
ROBSON –

mercadorias apreendidas. Eu
não sei como é que a DMT ainda
não possui um caminhão para
isso? A DMT precisa se equipar
para combater a sonegação cada
dia melhor. Infelizmente a
sonegação ainda é grande e
precisa ser combatida incansa-
velmente. Para isso, precisamos
de pessoal e de equipamentos,
funcionando com eficiência e
rapidez. Já solicitamos à polícia
militar maior efetivo, principal-
mente para os Postos Fiscais,
mas o comandante da Polícia
Militar, por duas vezes, diz que
não pode atender, por falta de
pessoal. Infelizmente isso não
está ao nosso alcance resolver.
Eu pedi a renovação da frota e
isso está em fase de análise pela
SEFAZ. Ressaltamos que estão
sendo disponibilizado para a
DMT, 10 notebooks, fruto de
uma incorporação, conforme
prevê a Lei 5.900/96, em razão
de uma apreensão. Que serão
utilizados pelas volantes Maceió
e Arapiraca, no Posto de
Fiscalização no Sedex(Correio),
na Diretoria de Mercadorias em
Trânsito, na Gerência de
Fronte i ras , Gerência de
Fiscalização Interna e no Posto
Fiscal do Aeroporto. Em relação
este último, face parceria
firmada entre SEFAZ/AL e a
INFRAERO, na pessoa do seu
Superintendente Dr.Adilson
Pereira da Silva, provavelmente
no mês de abril de 2010, passará
a funcionar em sistema de
plantão, 24 horas por dia.
Estamos dando os últimos
retoques nas salas disponibiliza-
das pela INFRAERO, onde
teremos toda a estrutura. A partir
do funcionamento diuturnamen-
te desta unidade fiscal, toda e
qualquer mercadoria somente
será liberada pela INFRAERO,
após a autorização da fiscaliza-
ção estadual. Com isso teremos
uma fiscalização mais eficaz,
coibindo evasão de receita,

contribuindo para o aumento da
arrecadação. Dos Notebook
incorporados um foi cedido a
Gerência de Substituição
Tributária. Esses equipamentos
estão sendo preparados pelos
companheiros da Diretoria de
Tecnologia da Informação, para
que se tenha disponíveis os
sistemas gestor e fronteira, e
outros necessários para uma
fiscalização acontento.

Por incrível que
pareça tenho. A DMT já perdeu
21 fiscais que saíram para outros
Estados, porque passaram em
outros concursos. Eu tenho
outros 20 fiscais trabalhando em
outras áreas da SEFAZ. Além
disso, todo mês tenho uma
escala de férias onde perco mais
15 ou 20 outros fiscais. Então, eu
tenho um desfalque de cerca de
60 fiscais todo mês. Eu tenho
carência de pessoal sim. Se eu
pudesse contar com os 220
fiscais que passaram original-
mente no concurso, daria para
fazer muito mais, mas já tenho
esse desfalque significativo e
para manter dez postos fiscais
funcionando, volantes fiscais
para cobertura de todo território
alagoano e ainda atendimento ao
público externo da DMT, que é
feito com muito profissionalis-
mo pelos companheiros:
Marcos Araújo ,Paulo Iran,
Gustavo Peter e Ubiracilda
Cavalcante, que em média
realizam diariamente 120
atendimentos. Trabalho tem
muito. A sonegação ainda é
grande. O trabalho tem que ser
incansável e sistemático. Para
isso preciso de pessoal, equipa-
mentos e otimização dos
sistemas corporativos. A
resposta precisa ser maior do
que aquela que estamos dando
atualmente.

Como já foi dito
anteriormente,nós incorpora-
mos vários notebooks apreendi-
dos, tudo dentro da lei, e estamos
agora aguardando que a infor-
mática faça com que o sistema
funcione, já foram adquirido os
modems e agora é só questão de
tempo para que a TI adéqüe o
sistema e faça ele funcionar.

OFISCO – Você tem carência
de pessoal?
ROBSON –

OFISCO – As viaturas estão
equipadas com sistemas de
comunicação?
ROBSON –

OFISCO – Está havendo
consulta a nota fiscal eletrôni-
ca pelas volantes?
ROBSON –

OFISCO – O sistema frontei-
ras está funcionando bem? Há
reclamações de que é muito
lento, causando transtornos
para os fiscais e os contribuin-
tes.
ROBSON –

OFISCO – Há troca de
informações com outros
Estados?
ROBSON –

OFISCO – Quem é o respon-
sável pelo planejamento das

Ainda não. Mas em
breve esperamos resolver essa
questão com o funcionamento
desses notebooks pelas volantes.

Já melhorou muito.
Nós já elevamos a velocidade de
acesso para 2 mega, em quase
todos os Postos Fiscais.
Modificamos alguns outros
equipamentos e, aos poucos
temos conseguido avançar.
Atualmente maior problema
temos enfrentado no Posto
Fiscal de Fronteira de Ouro
Branco, até porque recentemen-
te caiu um raio nas proximida-
des daquela Unidade de
Fiscalização, danificando
alguns equipamentos. Mas
temos recebido todo o apoio
tanto do Dilson como do Otávio
e suas equipes para resolver de
uma vez por toda a questão
tecnológica naquele Posto
Fiscal, que não é fácil, devido a
sua localização, mas com o
empenho de todos com certeza
chegaremos lá.

Nós realizamos no
período de 04 de novembro a 18
de dezembro de 2009 um
trabalho em conjunto com o
Estado da Bahia, fiscalizando
uma usina de álcool, que foi
submetida a um Regime
Especial de Controle de
Fiscalização. Nós levantamos
diversas informações importan-
tes e esse material, se bem
trabalhado, o que deverá ser,
poderá levar a uma arrecadação
importante para o Estado de
Alagoas. Reputo como mais do
que importante o intercâmbio de
informações entre as Secretarias
de Fazenda de todo o Brasil,
para o êxito no combate a
sonegação fiscal. Recentemente
foi firmado um protocolo de
mutua colaboração entre
Alagoas e Sergipe.

ações da DMT?
ROBSON – Nós estamos
fazendo o planejamento por
aqui. Nossa equipe mesmo é
quem planeja e executa as ações,
para isso contamos com a
experiência dos colegas Ivanildo
Costa Neves responsável pela
Gerência de Fronteiras e
Guatacara Franco Gonçalves
exercendo a Gerencia de
Fiscalização Interna, além de
contarmos com a competente
equipe de assessoramento:
Telma Lobo, Juliane Wanderlei,
Afranio Menezes, Sérgio
Machado e o Luiz Fernando, que
com competência e dedicação,
auxiliado pelos servidores
Clarissa Sampaio Rodrigues e
Eustáquio José Cavalcante
Malta, tem conduzido a Central
de Notas Fiscais, além de estar
sobre a sua responsabilidade a
gestão dos Sistema Fronteiras, a
gestão do faturamento do ICMS
ANTECIPADO, e a Presidência
da Comissão de Leilão e
Doação. É importante também
citar o trabalho dedicado
realizado pelo Gildenor de
Farias Costa, na administração
do depósito, onde são armazena-
das as mercadorias apreendidas.
Atualmente contamos ainda com
dois coordenadores de volantes,
Charles da Costa Matias,
coordenando as volantes da
Grande Maceió e Luiz Augusto
Torres Mora, coordenando as
volantes de Arapiraca (agreste e
sertão), ambos com muita
eficiência e dedicação. Mas
sempre com o apoio de outros
setores como a Inteligência
Fiscal, coordenada por Tatiana
Sarmento a DIFIS, dirigida por
Irineu Torres e a DIPLAF
,comandada por José Brandão
por exemplo. É importantíssimo
que haja entrosamento entre os
que estão comandando essas
áreas. Temos feito ações fruto de
c o n t a t o c o m a P o l í c i a
Rodoviár ia Federa l e a
DECCOTAP, que é a Delegacia
Especializada em Crimes Contra
a Ordem Tributária. Eu tenho
estimulado minha equipe a
sempre atender com rapidez aos
contatos que esses órgãos têm
feito conosco, pois entendo que
isso é essencial para uma ação
mais eficiente de nossa parte. Eu
aposto nesse tipo de entrosamen-
to e acho que podemos melhorar

s ignif icat ivamente nossa
arrecadação com essas ações
integradas.

Sim, temos feito
ações dirigidas como já falamos,
através de informações que
temos recebido desses diversos
órgãos que atuam em conjunto
conosco. Mantemos uma dupla
de colegas executando trabalhos
que podemos classificá-los como
especiais. E já tem produzido os
seus frutos. Existem várias ações
em andamento. Estamos em vias
de disponibilizar o acesso aos
dados da Nota Fiscal Eletrônicas,
ferramenta importantíssima para
monitoramento das mercadorias
em trânsito em nosso território.

Primeiro eu gostaria
de agradecer a atual equipe da
SEFAZ, Maurício Toledo,
Adaida Diana e Charles Antonio,
como também a Dra. Fernanda
Vilela pela confiança em mim
depositada. Pela forma como fui
recebido pelos companheiros da
DMT. Há uma confiança mútua.
Eles sabem que tem meu apoio,
meu respeito e respaldo nas
ações. Que sempre estou ao lado
deles, passando uma segurança.
Não tenho tido problemas.
Enquanto estiver aqui ou em
qualquer outro setor, vou
procurar desenvolver sempre as
minhas atividades com abnega-
ção, como tenho feito por onde
passei nesses 25 anos de fisco.
Como é do conhecimento da
família fazendária das dez
Coordenadoria Regionais
existentes, hoje Gerências
Regionais, dirigi oito, sempre
com a mesma dedicação, para
mim o entusiasmo é o mesmo de
quando entrei para o serviço
público no ano de 1985. Hoje ao
d i r i g i r a D i r e t o r i a d e
Mercadorias em Trânsito o
entusiasmo é ainda é maior,
tendo em vista que sempre me
identifiquei com essa atividade.
Portanto, para mim está sendo
uma experiência prazerosa
conduzir os destinos da Diretoria
de Mercadorias em Trânsito.

OFISCO – Pretende manter
um grupo para operações
especiais com diligências
dirigidas?
ROBSON –

OFISCO – Que palavra você
daria à categoria e em especial
aos fiscais da DMT em relação
ao trabalho que pretende
realizar?
ROBSON –

Diretor da DMT quer combate sistemático e incansável contra a sonegação

Drª Janine CavalcanteSoares
Ortodontia e Ortopedia Facial - UFBA

CRO/AL - 2442

SOS DAY CLINIC
Av. Almirante Álvaro Calheiros, 134
Mangabeiras, Maceió - AL
Fone: 82 3033-1159

CLÍNICA ODONTOLOGIA AVANÇADA
Rua Saldanha da Gama, 375
Farol, Maceió - AL
Fone: 82 3221-1596

Robson Gueiros da DMT

Em entrevista com Robson Gueiros, Diretor da Mercadorias em Trânsito – DMT, após seis meses a frente do cargo, ele fala dos avanços que já conseguiu, da forma de trabalho que está implementando, das
condições de trabalho, da carência de pessoal e de equipamentos, e diz que a DMT só combaterá de forma eficiente os sonegadores quando estiver completamente equipada
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