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Associados aprovam atual administração da ASFAL

Ao encerrar seu 

segundo mandato à frente da 

ASFAL, o Jornal O FISCO 

vai ouvir a opinião dos 

associados sobre o desempe-

nho durante estes quatro 

anos em que esta administra-

ção esteve a frente dos 

destinos da associação.

Todos os depoimen-

tos ouvidos ressaltam a 

transparência, a seriedade, 

dedicação e avanços que a 

equipe comandada pelo seu 

presidente Robson Gueiros 

deu a ASFAL durante este 

período.

Dentre os principa-

is destaques, os associados 

e lideres ouvidos falam da 

importância que foi a 

implantação do sistema 

Call Center (0800), que 

trouxe comodidade a todos 

os associados e usuários do 

ASFAL-SAÚDE.

O u t r o  p o n t o  

destacado foi a organiza-

ção dada a ASFAL, a 

modernização e a credibili-

Ao final de sua segunda administração, a diretoria da ASFAL ouve os associados sobre seu desempenho

d a d e  q u e  o  AS FA L -

SAÚDE tem em todo o 

Estado e também em 

outros Estados.

Para os associados 

ouvidos, a atual adminis-

tração está aprovada e 

inclusive alguns declara-

ram que querem a continui-

dade da atual equipe à 

f rente da assoc iação , 

declando apoio a Chapa 

encabeçada por Robson 

Gueiros para mais um 

mandato

Trabalho da atual diretoria está aprovado pelos associados

Conheça os depoimentos completos na Pág. 16



2 EDITORIAL

Companheiros:

Mais uma vez aproxima-
se as eleições da nossa Asfal  
Associação do Fisco de Alagoas, o 
que ocorrerá em 27 de novembro 
deste ano, e é como muita honra 
que ressalto o fato de vocês, 
amigos associados, terem me dado 
a oportunidade por duas vezes de 
conduzir os destinos de nossa 
entidade, elegendo-me por duas 
vezes Presidente e o companheiro 
e amigo Cícero Angelino Vice-
Presidente, biênios 2001/2002 e 
2003/2004.

Nesses quase quatro anos 
de nossa administração, juntamen-
te com os demais membros da 
Diretoria Executiva e os integran-
tes do Conselho Deliberativo nos 
esforçamos ao máximo no sentido 
de levar a nossa instituição ao 
caminho do sucesso, o que hoje 
sem dúvida é uma realidade.

Implantamos um sistema 
de administração totalmente 
transparente, onde tanto os 
associados como os usuários do 
Asfal-Saúde recebem em suas 
casas, todos os meses, os demons-
trativos de receitas e despesas, 
além de enviar os referidos 
demonstrativos através de e-mail, e 
ainda colocar na home page da 
Asfal todas as despesas médi-
cas/hospitalares.  Em breve 
estaremos disponibilizando 

também na home page os 
demais demonstrativos de 
receitas e despesas. 

Todos os anos, as contas 
da Asfal são submetidas a 
auditoria  externa,  foram 
publicados no Diário Oficial do 
Estado de Alagoas os Balanços 
Patrimoniais dos exercícios de 
2001 e 2002. Após parecer da 
auditoria externa, exame do 
Conselho Deliberativo  e  
aprovação em Assembléia, será 
publicado o balanço referente ao 
exercício de 2003 e igual 
tratamento terá o balanço do 
exercício de 2004.

Publiquei em nosso 
jornal O FISCO no primeiro ano 
(2001) de nossa gestão a minha 
Declaração de Imposto de 
Renda, correspondente ao ano 
base de 2000, no ano seguinte 
publiquei a declaração de 2001 e 
2002. Nesta edição estão sendo 

publicadas as minhas declara-
ções de Imposto de Renda dos 
exercícios de 2003 e 2004. Faço 
isso por dever e não para 
aparecer, pois entendo que 
quando exercemos determina-
das funções, quando nos dão 
determinadas atribuições, além 
de sermos honestos, o que é 
obrigação e dever de todo 
cidadão em qualquer circunstân-
cia, devemos também proceder 
de tal forma que fique evidencia-
do e nosso comportamento, 
tenho incutido em minha mente 
que o ser humano é respeitado 
de acordo com os seus antece-
dentes e as suas atitudes 
demonstram o seu caráter. 

Temos hoje um plano 
de saúde estabilizado financeira-
mente o que nos dá uma maior 
tranqüilidade. Como exemplo 
dessa solidez, citamos o fato de 
termos hoje um Fundo de 
Reserva no montante de R$ 
400.000,00, (quatrocentos mil 
Reais) depositado em poupança 
na Caixa Econômica Federal, 
Agência Rosa da Fonseca, C/C 
Nº 617.889-0.

Com a ajuda de todos e 
em especial dos associados, 
fizemos julho de 2001 o realinha-
mento das cotas do Asfal-Saúde, 
atitude extremamente urgente e 
necessária, pois se assim não 
procedêssemos, com certeza 

teríamos em curto espaço de 
tempo perdido o nosso plano de 
saúde, o que seria sem dúvida 
uma lamentável perda para 
todos nós, principalmente para 
os mais idosos, já que está quase 
impossível para quem está numa 
faixa etária mais elevada se 
manter em um plano de saúde 
que tem como objetivo maior 
auferir lucro. 

Visando sempre a 
comodidade dos nossos usuários 
implantamos o sistema de 
autorização de procedimentos 
médicos via Call Center (0800), 
onde o usuário dirige-se 
diretamente ao médico, clínica 
ou laboratório, exceto no caso 
de exames classificados como 
especiais,  quando se faz 
necessário autorização da nossa 
Auditora Médica.

Investimos em nossos 
funcionários, qualificando-os 
através de cursos e treinamentos 
para que possam melhor 
atender aos nossos associados e 
usuários do Asfal-Saúde, já que 
a excelência do atendimento é a 
nossa meta.

Conseguimos junta-
mente com o SINDIFISCO e a 
ASSIFEAL possibilitar o 
recebimento da diferença 
salarial de 1994 e estamos em 
negociação para recebermos a 
diferença referente aos nossos 
qüinqüênios. Através do esforço 
c o n j u n t o  d a  A S FA L ,  
SINDIFISCO e ASSIFEAL, 
somado ao empenho do Dr. 
Sérgio Dória, Eduardo Evandro, 
M a r c o  G a r c i a ,  E m í l i o ,  
Deputado Celso Luiz (Presiden-
te da Assembléia) e o Deputado 
Sérgio Toledo (líder do Governo 
e Presidente da Comissão de 
Constituição e Justiça), foi 
possível ser concretizada a 
alteração da nossa Lei Orgânica, 
que ao nosso ver beneficiou a 
todos que fazem parte da família 
fazendária. 

Varias vezes fomos a 
Brasília, fazer gestão junto aos 
D e p u t a d o s  Fe d e r a i s  e  
Senadores, objetivando no 
mínimo minimizar os efeitos 
maléficos  da famigerada 
reforma da  Previdência,  
resultando na PEC paralela, que 
até a presente data se arrasta na 
Câmara Federal, deixando assim 
de cumprir o que prometeu o 
Governo do "Partido dos 
Trabalhadores". 

A tarefa de conduzir 
uma associação da importância 
da nossa é árdua, porém 

gratificante, é a oportunidade de 
se dedicar de corpo e alma a uma 
causa grandiosa que é trabalhar 
pelo engrandecimento e bem estar 
da família fazendária, é ser 
merecedor da confiança dos seus 
pares, é se sentir realizado com a 
realização dos seus companheiros. 
É sentir-se feliz com a felicidade 
dos outros. É fazer sem almejar 
reconhecimento e recompensa. É 
ser cobrado sem querer cobrar. É 
ser criticado sem criticar, aceitan-
do a crítica como natural. É estar 
sempre pronto para servir, 
independentemente do momento. 
É está consciente que dirigir uma 
instituição como a Asfal - 
Associação do Fisco de Alagoas é 
um sacerdócio.

Por isso companheiros, 
mais uma vez submeterei o meu 
nome aos vossos julgamentos 
concorrendo em 27 de novembro 
de 2004, ao cargo de Presidente da 
Diretoria Executiva da Asfal, 
tendo como Vice-Presidente o 
valoroso companheiro Cícero 
Angelino,  ressaltando, por 
oportuno, que para pleitear pela 
terceira vez a presidência da nossa 
entidade não foi preciso fazer 
alteração no Estatuto Social, pois o 
mesmo sempre permitiu e 
continua a permitir a reeleição, 
por mais de uma vez, assim sendo, 
espero ser merecedor em mais 
uma oportunidade da confiança de 
todos, comprometendo-me em 
mais uma vez não medir esforço 
em busca de melhores dias para 
todos que fazem a família fazendá-
ria, pois com certeza energia e 
coragem não nos faltarão, com a 
permissão do nosso bom Deus.

Gos tar ia  a inda  de  
parabenizar, mais uma vez, os 
c o m p o n e n t e s  d a  Fa m í l i a  
Fazendária que foram eleitos no 
último pleito em nosso Estado. 
Estão de parabéns os companhei-
ros Cacalo, pelo seu retorno à 
prefeitura de Pão de Açúcar, 
Robério Barbosa pela vitória como 
prefeito de Belo Monte, o 
companheiro José Teixeira, que é 
ACA, pela vitória como vice-
prefeito de Estrela de Alagoas e ao 
companheiro Zé Marcio, pela 
grande votação obtida em Maceió, 
sendo o terceiro mais votado entre 
todos os eleitos, mantendo-se 
como vereador da nossa capital. 
Vamos trabalhar para que em 2006 
possamos ampliar esse número de 
componentes de nossa classe em 
postos chave da política estadual e 
nacional, visando o fortalecimento 
cada vez maior de nossa categoria.

Robson Gueiros é 

Presidente da ASFAL

Prestando contas do nosso trabalho e pedindo mais um voto de confiança 
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O FISCO - Que análise o senhor 

faz de sua atuação a frente da 

ALE até o momento?

CELSO LUIZ - É preciso ter em 

mente  o  novo  pape l  da  

Assembléia Legislativa, na relação 

com os deputados, com os 

servidores e com a sociedade. 

Temos hoje, quatro linhas mestras, 

quatro objetivos: a transparência 

nos atos, a modernidade na infra-

estrutura, a responsabilidade  com 

a coisa pública e o respeito aos 

alagoanos. Esses objetivos a serem 

alcançados foram traçados pelo 

grupo que elegeu e reelegeu a 

atual mesa diretora. Por conta 

disso, tomamos decisões em 

conjunto, tentando implementar 

uma gestão compartilhada entre 

os membros da mesa diretora e os 

deputados .  Dessa  forma,  

esperamos satisfazer a estrutura 

política do Poder, os servidores e a 

sociedade civil.

O FISCO - Quais as principais 

ações realizadas na sua gestão que 

o senhor destacaria?

CELSO LUIZ - Ao longo da 

administração de nossa gestão 

compartilhada, várias realizações 

em defesa da sociedade alagoana  

foram  implementadas  na  

Assembléia Legislativa. Entre 

elas, podemos destacar, a criação 

da Comissão de Legislação 

Participativa que celebrou o 

surgimento do parlamento 

cidadão em Alagoas  e a comissão 

de Direitos Humanos, que foi 

instituída atendendo a uma 

reivindicação social. Outras 

comissões,  como as CPIs,  

representaram interesses da 

população na investigação de 

possíveis erros praticados contra o 

consumidor, como foi o caso da 

CPI da Telemar. Personalidades 

históricas e cidadãos alagoanos 

foram homenageados com títulos 

e sessões especiais, como foi o 

caso do presidente da Academia 

Alagoana de Letras, Dr. Ib Gatto 

Falcão. Fóruns de debates 

também foram realizados na 

A s s e m b l é i a  L e g i s l a t i v a ,  

debatendo temas como a criação 

de nova Sudene, a violência 

contra a mulher e o adolescente, 

invasões do MST, o drama dos 

transportadores  alternativos, o 

semi -á r ido  a lagoano ,  a  

erradicação da febre aftosa no 

e s t a d o ,  e n t r e  o u t r o s .  

Internamente, o funcionalismo 

da Casa teve assegurado o 

pagamento salarial em dia, 

servidores foram treinados e 

capacitados em cursos de 

aperfeiçoamento profissional. A 

atual Mesa Diretora também 

conseguiu reformar 14 novos 

gabinete, num projeto arrojado 

de modernização com  o 

objetivo de garantir melhor 

qualidade de trabalho e 

recepção aos parlamentares, a 

seus funcionários e ao público 

alagoano.

O FISCO - Quais as principais 

dificuldades enfrentadas?

CELSO LUIZ - Sem dúvida 

nenhuma, a maior dificuldade 

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

administração é o pagamento 

das folhas salariais atrasadas, 

dos servidores da Casa, que 

herdamos de gestões passadas. 

Aos poucos estamos tentando 

liquidar este débito com os 

nossos funcionários, já pagamos 

uma folha e pretendemos pagar 

o restante.

O FISCO - O que o senhor ainda 

pretende realizar e destaca 

como importante para o nosso 

Estado?

CELSO LUIZ - A Assembléia 

Mudou. Porque a própria 

sociedade alagoana exigiu 

mudança. Estamos conseguindo 

evoluir politicamente. De todos 

os Poderes, o Legislativo era o 

mais criticado. Mas a idéia nossa  

e de meus companheiros de 

Mesa Diretora é trabalhar para 

mostrar como funciona  a 

Assembléia, de forma clara, 

explicando o  papel  do 

Legislativo e como estamos 

enfrentando as dificuldades. 

Vamos, em parceria com os 

Poderes Executivo, Judiciário e, 

principalmente com a sociedade 

civil, buscar o crescimento 

econômico e o desenvolvimento 

de Alagoas e de nossa população. 

Entendo portanto, que a 

Assembléia Legislativa tem um 

papel a cumprir, que é de servir a 

sociedade. Servir  debatendo 

questões revelantes, discutindo 

leis e fundamentalmente, tendo 

o equilíbrio necessário para 

observarmos adiante e nos 

posic ionarmos  acima  de  

interesses políticos imediatos e 

individuais, sempre pensando no 

melhor para a maioria do povo 

honesto e trabalhador das 

Alagoas.

O FISCO - Este é um ano de 

eleição. Como o senhor está 

acompanhando este proceso?

CELSO LUIZ - Considero as 

eleições de Alagoas tranqüilas. 

Aliás, o nosso Estado vem sendo 

exemplo para todo o País, pela 

tranquilidade com que o nosso 

p o v o  e s c o l h e  o s  s e u s  

representantes. Também é 

preciso reconhecermos o papel 

fundamental  exercido pela 

Just iça  Eleitoral  e  pelo  

Ministério Público no estrito 

cumprimento da legislação. E a 

classe  polít ica,  que  tem 

enfrentado as disputas eleitorais, 

vencendo ou perdendo, com 

n a t u r a l i d a d e  a o  s a b e r  

reconhecer a vontade soberana 

do cidadão.

O FISCO - Como se deu o 

processo que culminou com a 

aprovação do Projeto de 

Alteração da Lei Orgânica do 

Fisco de Alagoas?

CELSO LUIZ - A mensagem n.º 

44, oriunda do Poder Executivo, 

foi  l ida  no  plenário  da  

Assembléia Legislativa, no dia 17 

de  agosto  deste  ano,  e  

imediatamente encaminhada as 

comissões de Justiça, Orçamento 

e Administração da Casa. Nas 

comissões, os deputados após  

discussões, emitiram parecer 

favorável a aprovação do projeto. 

Após o parecer, o referido 

projeto voltou ao plenário da 

Casa onde foi aprovado pelos 

parlamentares. A partir daí, o 

projeto foi enviado ao governo 

do Estado que o sancionou, 

transformando-o na lei n.º 6.520 

de 30/09/04, publicada no Diário 

Oficial do Estado no dia 01 de 

setembro. 

O FISCO - As entidades 

representativas da categoria 

como ASFAL SINDIFISCO 

atuaram de forma a ajudar no 

processo?

CELSO LUIZ - As entidades 

representativas dos servidores 

fazendários participaram do 

processo de aprovação do 

projeto de lei orgânica do fisco 

de maneira intensiva, discutindo 

com os deputados que são 

membros  das  comissões  

técnicas, bem como, com todos 

os membros da mesa diretora da 

Casa. Aliás, devo destacar que as 

entidades foram fundamentais 

no  processo  político  de  

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

parlamentares, porque atuaram 

de forma conjunta, em bloco, e  

sempre  disponíveis  para  

esclarecerem as dúvidas e a 

defesa dos seus pontos de vista 

enquanto representantes de 

uma categoria.

O FISCO - Que importância a 

aprovaçãos dessa Lei tem para o 

Estado?importância da lei para 

o Estado?

CELSO LUIZ - A lei será de 

grande importância para o 

Estado, já que irá proporcionar 

maior motivação profissional  

aos servidores fazendários, 

fazendo com que melhore a 

produtividade  de suas ações 

q u e  c o n s e q ü e n t e m e n t e  

resultarão em melhores  

arrecadações dos tributos 

estaduais. O referido projeto tem 

como objetivo maior reestruturar 

o regime jurídico do grupo 

ocupac iona l  t r ibutação  e  

finanças, inserindo no seu bojo, 

d i s p o s i ç õ e s  t a i s  c o m o :  

preenchimento de cargos em 

comissão, lotação e critérios de 

promoção, além dos percentuais 

e critérios de atribuição de 

prêmios de produtividade fiscal. 

Ora, trabalhador satisfeito, bem 

remunerado e com perspectivas 

de crescimento tende a produzir 

mais e melhor. Por isso, nunca 

tive dúvidas, beneficiar uma 

categoria como a que envolve o 

Fisco é fundamental para o 

desenvolvimento do Estado de 

Alagoas.

O FISCO - Qual mensagem o 

senhor deixaria para os que 

fazem a família fazendária?

CELSO LUIZ - Os servidores 

fazendários podem ter a certeza 

que  a atual Mesa Diretora, 

sempre terá um espaço aberto e 

democrático para discussões de 

assuntos que interessem a 

sociedade alagoana, tal como 

esse projeto que chegou à 

Assembléia Legislativa, com 

o b j e t i v o  d e  v a l o r i z a r  o s  

funcionários da fazenda, dando-

lhes mais estímulo para o 

desempenho de suas funções, 

fazendo com que ajudem o 

Estado de Alagoas em seu 

desenvolvimento econômico e 

s o c i a l ,  q u e  r e s u l t a r á  n a  

s u p e r a ç ã o  d e  n o s s a s  

desigualdades sociais. Este deve 

ser o papel de todos nós, cada um 

em sua atividade, mas exercendo 

a sua função  de cidadão em 

busca de uma sociedade mais 

justa, pelo bem dos nossos filhos, 

pelo bem do nosso povo.

O Presidente da Assembléia Legislativa de Alagoas, Deputado Celso Luiz, fala 

em entrevista exclusiva a O FISCO, de sua atuação a frente do poder legislativo estadual, 

de suas principais realizações, de qual papel entende ser o da Assembléia, do processo que 

culminou com a aprovação das alterações na Lei Orgânica do Fisco, de sua importância 

para a categoria e da atuação da entidades da categoria neste processo

Assembléia Legislativa quer servir a sociedade

Celso Luiz é o presidente da Assembléia Legislativa
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A  f i l h a  d o  f i s c a l  

Odemburgo Paranhos, Oneika 

Paranhos, tem acompanhado de 

perto seu pai que há pouco mais 

de dois anos foi acometido de 

um Acidente Vascular Cerebral  

AVC, conhecido popularmente 

por “derrame”. Seu Odemburgo 

está em coma desde que sofreu o 

AVC, e está sendo atendido pelo 

sistema Home Care, oferecido 

pelo ASFAL-SAÚDE, que 

presta toda a assistência ao 

paciente em sua própria casa, 

com toda segurança e conforto 

para a família.

Oneika diz que no 

início ficou temerosa por não 

conhecer como funcionava o 

sistema, mas que hoje está 

muito satisfeita por ter seu pai 

ao seu lado o tempo inteiro. 

“Eu precisei conhecer bem a 

equipe, selecionei os auxiliares 

de enfermagem que preferia 

para ficar com meu pai, porque 

essas pessoas passam a 

conviver muito com você e 

naturalmente você prefere 

uma ou outra que atende 

Filha de associado com pai há dois anos no Home Care aprova sistema

Remoções
326-6801 - 9968-2443

Qualquer remoção que o 
paciente  necessi te :  do 
hospital para a sua residência, 
de um hospital para o outro, 
para a realização de exames 
e/ou consultas médicas, de 
uma residência para outra, 
etc. Um trabalho de excelente 
nível, em equipe, sempre 
junto ao solicitante e a seus 
familiares.

RemoçõesRemoções

MES/ANO 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

JANEIRO 44,84 40,60 57,62 72,49 79,52 106,60 113,20 79,57 99,91 78,23 

FEVEREIRO 40,09 37,71 57,11 74,24 87,25 105,15 119,27 82,04 109,15 91,98 

MARCO 35,04 55,73 63,80 77,11 87,81 102,06 109,70 80,38 87,35 94,21 

ABRIL 34,04 48,91 66,56 73,90 89,68 105,98 121,44 97,58  87,39 111,98 

MAIO 44,13 56,52 82,42 79,10 99,06 102,22 125,00 89,04  99,36  100,33 
JUNHO 46,70 55,03 76,48 77,44 106,49 101,00 218,26 97,50 104,10 114,06  
JULHO 42,98 66,17 72,71 78,11 103,31 102,60 100,93 84,52 96,16   

AGOSTO 53,10 59,42 71,95 79,07 106,41 104,97 81,68 98,99 96,80   

SETEMBRO 39,82 49,05 74,01 78,32 104,92 105,60 88,30 119,12  107,38   

OUTUBRO 42,78 59,67 71,54 79,68 102,82 115,75 82,03 116,58 117,85   

NOVEMBRO 42,73 61,41 76,77 79,71 106,31 148,45 98,00 91,92  108,12   

DEZEMBRO 41,87 58,00 74,00 80,19 106,53 140,56 93,66  101,39  86,85   

 

Tabela de Cotas do ASFAL-SAÚDE desde 1995

ASSOCIAÇÃO DO FISCO DE ALAGOAS

SEU LAZER É NO
CLUBE DA ASFAL

* Bar com deliciosos pratos e os melhores preços

* Piscinas adulto e infantil

* Quadra poli-esportiva

* Salão de jogos

Bar aberto todos
os finais de

semana e feriados

MÚSICA AO VIVO 

TODOS OS DOMINGOS

VOLEY DA INTEGRAÇÃO TODA SEXTA 19 HORASVOLEY DA INTEGRAÇÃO TODA SEXTA 19 HORAS

melhor a sua expectativa, e 

hoje está tudo funcionando 

muito bem, e a equipe é 

maravilhosa”, declara Oneika.

A  e q u i p e  d e  

profissionais é composta de 

auxiliar de enfermagem, que 

se revezam vinte e quatro 

horas por dia, de médicos, 

entre clínico e ortopedista, de 

f o n o a u d i ó l o g o ,  d e  

f i s io te rapeuta ,  que vão 

diariamente até a residência 

do paciente, dependendo da 

necessidade de cada um. 

Oneika diz que o 

s i s t e m a  H o m e  C a r e  é  

excelente, porque permite que 

a família fique ao lado do seu 

paciente durante todo o 

tempo, com a segurança e a 

tranqüilidade necessárias. “Eu 

acho esse sistema excelente e 

aconselho a todos que por 

acaso precisem passar por essa 

situação, que optem pelo 

Home Care, porque você evita 

uma infecção hospitalar, por 

exemplo, e pode acompanhar 

o desenvolvimento do seu 

familiar de perto, sem o 

desconforto de estar se 

deslocando diariamente para 

um hospital”, revela Oneika.

Para quem tem um 

familiar em casa, sendo tratado 

diariamente como se estivesse 

em um hospital, também tem 

seu lado de dedicação, conforme 

revela Oneika. “Você tem que 

estar preparada para esta 

missão, não é fácil, tem gente 

que abandona o paciente em um 

hospital que é mais cômodo, 

você gasta mais água, luz, 

telefone, mas tudo isso vale a 

pena se você quer ficar em paz 

ao saber que seu familiar está ao 

seu lado e sendo muito bem 

tratado", encerra Oneika.

Oneika diz que é excelente ter

seu pai sempre ao seu lado



5

 O Fiscal e ex-presidente 

da ASFAL José Marcio, reeleito 

vereador por Maceió, obteve 

uma votação mais de três vezes a 

que obteve no ano de 2000. Ele 

diz que aprendeu muito naquela 

eleição e que a adesão das 

entidades que compõem a 

Família Fazendária, ASFAL, 

AS S I F E A L ,  AS S E FA Z  e  

SINDIFISCO, a vitória veio de 

forma natural. "Eu tive também 

muito apoio dos fiscais novos e 

aquela festa de aniversário da 

ASFAL e SINFDIFISCO foi 

muito oportuna, pois me deu 

condições de ter um contato com 

mais de mil colegas de uma só 

vez, e onde pude perceber que 

havia uma adesão muito grande 

dentro da categoria a minha 

candidatura", diz Zé Marcio.

Um outro fato que 

segundo o vereador foi muito 

importante para que alcançasse 

tamanha votação, foi o trabalho 

social que ele e sua equipe vem 

desenvolvendo nos bairros 

periféricos de Maceió. “Fizemos 

um trabalho muito forte em 

bairros como Jacintinho, Prado, 

no Canaã, que nos surpreendeu, 

um trabalho com as crianças do 

Reginaldo, na Brejal, na Sururu 

de Capote, e também com as 

Prefeituras Comunitárias, onde 

atuamos junto a lideranças 

comunitárias que realmente 

fazem um trabalho de conscienti-

zação das populações locais de 

forma muito responsável e séria”, 

explica Zé Marcio.

Após um ano e meio de 

mandato como vereador de 

Maceió, Zé Marcio sai dessas 

eleições como o terceiro verea-

dor mais votado. “Muita gente se 

surpreendeu com nossa votação, 

mas apenas aqueles que não 

conheciam o trabalho que 

estávamos realizando. Isso eu 

atribuo aos meus amigos, minha 

família, a população que reco-

nheceu nosso trabalho e especial-

mente aos meus colegas fazendá-

rios, de onde eu sou oriundo e 

que me apoiou de forma 

entusiasmada”, revela Zé 

Marcio.

PREPARAÇÃO PARA 2006

Zé Marcio diz que essa 

eleição foi uma preparação 

para que em 2006 o Fisco possa 

voltar a ter representantes na 

Assembléia Legislativa. “Nós 

precisamos criar um fundo 

político, que seja administrado 

pelas entidades e não pelos 

políticos, e que no ano de 

eleição, a categoria, em 

assembléia, possa definir em 

qual ou em quais colegas vai 

investir, visando eleger reais 

representantes seus para os 

diversos cargos eletivos”, 

propõe Zé Marcio.

Já visando 2006, ele 

revela que quer ser um instru-

mento de ajuda no processo de 

recuperação das vagas perdidas 

pelo fisco na Assembléia 

Legislativa, quando haviam 

dois representantes diretos da 

classe lá, que eram Cacalo e 

João Neto. “Nós temos uma 

vinculação muito forte com a 

Secretaria da Fazenda, porque 

ela é nossa base política, somos 

oriundos de lá, nós esperamos 

ter um representante que possa 

ser bem votado em todo o 

Estado, e que represente 

verdadeiramente os interesses 

do Fisco. Eu reafirmo que 

tenho compromisso em apoiar 

um candidato do fisco em 2006, 

e estamos prontos para discutir 

esse nome com toda a classe”, 

declara Zé Marcio.    

Um fator importantís-

simo para que Zé Marcio possa 

se fortalecer ainda mais, 

podendo assim ajudar com 

maiores condições a um 

c a n d i d a t o  a  D e p u t a d o  

Estadual em 2006, é sua ida 

para formar a mesa da Câmara 

de vereadores. “Com a vitória 

do prefeito Cícero Almeida nós 

temos grandes chances de 

compor a mesa diretora da 

Câmara, pois além de termos 

sido o terceiro vereador mais 

votado da cidade, trabalhamos 

de forma direta pela eleição de 

Cícero Almeida, o que nos dá 

um espaço muito grande neste 

processo”, revela Zé Marcio.

DENÚNCIAS 

Alvo de denúncias 

logo após as eleições, Zé 

Marcio diz que todas as 

providências estão sendo 

tomadas para se descobrir de 

onde partiram e quais as 

verdadeiras intenções dos 

denunciantes. “Para você 

terem uma idéia, o cidadão que 

fez as denúncias não vota nem 

em Maceió. Isso é tudo uma 

armação que a polícia vai 

descobrir quem são os respon-

sáveis. A nossa eleição foi tão 

tranqüila que não tivemos um 

incidente sequer. Foi então 

uma grande surpresa quando 

vimos nosso nome circulando 

na imprensa. Eu não estava em 

Maceió naquele dia, e tudo o 

que sei foi o que saiu nos 

jornais”, afirma o vereador.

ASFAL

Em relação a ASFAL, 

Zé Marcio diz que a atual 

direção tem feito um trabalho 

muito sério e que precisa 

melhorar ainda mais. “Eu acho 

que essa eleição para presidne-

te da ASFAL terá chapa única, 

e caso não tenha, que me 

desculpem os companheiros, 

mas meu voto é de Robson 

Gueiros pelo trabalho que tem 

realizado e pelo grande amigo 

que ele é. Eu acho que temos 

muito a melhorar, e que não 

podemos nos dar por satisfei-

tos, porque aí o homem morre. 

É preciso sonhar ainda mais 

pois  só  ass im podemos  

construir algo grande”, declara 

Zé Marcio. 

“Eu tenho dado várias 

sugestões ao Robson Gueiros, 

como, por exemplo, unir o 

O D O N T O - A S F A L  a o  

ASFAL-SAÚDE, fazendo com 

que o ODONTO já esteja 

embutido nos custos do 

ASFAL-SAÚDE. Precisamos 

alavancar um sistema de 

seguros que possa trazer 

recursos para a ASFAL. Nós 

podemos voltar a ter um 

ambulatório atendendo na 

própria ASFAL, o que reduzi-

ria custos. Nós podemos pensar 

n a  c r i a ç ã o  d a  AS FA L -

TURISMO. Temos que traçar 

uma estratégia para trazer outras 

categorias do Estado para nosso 

plano de saúde, com os mesmos 

custos que nós do fisco temos, 

pois não visamos lucro. Criar um 

centro de convivência. Construir 

um clube na praia, e temos que 

contar com o apoio da SEFAZ, 

que tem um terreno muito 

grande de frente para o mar onde 

funciona a Escola Fazendária e 

que poderia ser feito um convê-

nio para que a ASFAL pudesse 

construir ali um clube social”, 

propõe Zé Marcio.    

Zé Marcio quer um projeto para ampliar o número de

parlamentares do fisco em Alagoas

Zé Marcio é o terceiro vereador mais bem votado de Maceió 

O Fiscal e Vereador por Maceió Zé Marcio, fala em entrevista exclusiva a O FISCO, de 

como conseguiu triplicar sua votação em relação a primeira eleição, da preparação para 

eleger parlamentares do fisco em 2006, das denúncias feitas contra ele e de como tem visto 

a ASFAL e sua administração atual

ELEITOS DO FISCO
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A Problemática do Suicídio

Lâmpadas e Material Elétrico em Geral

Av. Júlio Marques Luz 1141 - Jatiúca - 357-3000/981-2032

Àvista

Cartão
15%
10%

30/60/90
Sem desconto

EMPRESA DO COLEGA DANIEL ABS

C LMEDO

UNILAB
Unidade Laboratorial de Alagoas

UNILAB FAROL
Rua Dr. Sebastião da Hora, 75
Fone - 241-0983 FAX - 241-0566

Bacteriologia 

Biópsia

Bioquímica

Citologia

Hematologia

Hormônio

Imunilogia

Parasitologia

Urianálises

UNILAB MANGABEIRAS
Rua Nelson Azevedo de Souza, 157
Fone - 325-1554

UNILAB POSTO DE COLETA - Instituto da Mama
Rua Engenheiro Mário de Gusmão, 603 Ponta Verde

Fone - 327-1600

ATENDEMOS PARTICULAR
E CONVÊNIOS

O desespero é evidente, 

viver parece impossível, a dor, a 

solidão é constante; todos nós ao 

menos uma vez na vida, pode se 

ver diante desta situação, e 

mesmo que não se pense em 

acabar com a própria vida, pode 

cogitar a idéia de morrer, mas 

aos poucos, a vida volta a fazer 

sentido; no entanto muitos não 

conseguem encontrar uma 

solução, e para estes, o suicídio 

parece ser a única saída. 

O avanço anormal do 

suicídio, e o mal estar geral que 

atinge as pessoas, mostra o 

estado de perturbação profunda 

que vivemos, e atesta a gravidade 

da s i tuação em que nos  

encontramos, devido a isto, é 

importante que se dê ao suicídio 

cons ideração completa  e  

cuidadosa.

Ele ocupa a décima 

quarta causa de morte mundial, 

e de forma assustadora: a cada 

40 segundos, uma pessoa se 

mata.

Nós ocidentais somos 

educados para negar a morte, e 

temos dificuldades para enfren-

tá-la e aceitá-la, aumentando o 

tabu existente em torno do tema, 

o que faz com que o suicida não 

fale abertamente sobre o seu 

desejo de se matar e sobre os 

seus motivos, dificultando uma 

possível ajuda.

Há casos onde o  

indivíduo demonstra evidente 

intenção de morrer ao optar 

por um método eficiente, e 

outros onde a vontade de 

morrer é fraca, com método 

pouco prejudicial, e para os 

especialistas estas tentativas 

sem intenção de morte são 

chamados de Gestos suicidas.

Mesmo quando se 

achar que foi apenas um Gesto 

Suicida, é necessário ficar 

atento, pois a pessoa está 

pedindo ajuda e nada pode 

garantir que ela não faça mais 

uma tentat iva  podendo,  

acidentalmente ou não, obter 

êxito, além do que uma 

tentativa mal sucedida pode 

causar danos irreversíveis.

Por trás do comporta-

mento suicida existe uma 

combinação de fatores biológi-

cos, emocionais, socioculturais, 

filosóficos e até religiosos, que 

juntos resultam no ato.

Em seu ponto crítico, 

uma pessoa que deseja morrer 

irá conseguir, principalmente 

se não se deparar com pessoas 

capacitadas, experientes e 

dispostas para ajudar

O apoio médico em 

indivíduos com tendências 

suicidas é muito importante, os 

médicos precisam saber 

identificar pacientes de risco.

A contribuição do 

psicólogo em casos de suicídio 

é indispensável, dentre outras 

coisas, o objetivo do terapeuta 

deve ser o de tentar trazer seu 

paciente à vida, restabelecendo 

sua auto-estima, dando ênfase 

às coisas positivas, tudo isso em 

uma situação acolhedora e 

empática. É preciso acompa-

nhar o paciente considerado de 

risco por um longo período.

E s t a  a j u d a  d e v e  

também ser voltada para os 

familiares, assim como deve 

estender-se até os hospitais, 

para atender àqueles pacientes 

que deram entrada por  

tentativa de suicídio mal 

sucedida.

O suicídio sempre irá 

deixar um grande enigma, ele é 

um ato que questiona a 

existência humana. Saber que 

alguém que você amou chegou 

a um ponto tão crítico e ficou 

* Larissa S. Coelho Beltrão

tão desesperado que o único 

recurso que lhe restou foi acabar 

com a própria vida é algo incom-

preensível, no entanto, isto já é 

um fato em muitas famílias.

O desafio de todas as 

pessoas que lidam com suicidas é 

fazer com que eles percebam que 

existe saída, e que a vida deles é 

importante para as outras 

pessoas.

* É Psicóloga conveniada da 

ASFAL - CRP  15/1914 - R. Íris 

Alagoense, 520  Farol

Fone: 82-3261996

Email:  larissacoelho@msn.com

Desconto de 50% para
sócios da ASFAL

Manhã - Tarde - Noite

Ligue Já 358-9116

NATAÇÃO

HIDROGINÁSTICA

HIDROTERAPIA

CLUBE DA ASFAL
NOVA EQUIPE DE
PROFESSORES

ESPECIALIZADOS
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O Fiscal José Eugênio 

de Barros, atualmente assumin-

d o  a  d i r e ç ã o  g e r a l  d o  

Departamento Estadual de 

Tr â n s i t o  d e  A l a g o a s  -  

DETRAN/AL, motivo pelo qual 

está afastado de suas funções 

como presidente do Conselho 

Deliberativo da ASFAL, diz que 

resolveu assumir essa missão, 

pelo desafio que ela representa 

para qualquer gestor público. 

Desde 1999 que Eugênio está no 

órgão, tendo assumido inicial-

mente como chefe de gabinete, 

passando em abril de 2002 a 

responder como diretor adjunto, 

sendo elevado à direção geral em 

maio deste ano.

Eugênio diz que o novo 

cargo lhe dá uma visão geral do 

órgão, o que aumenta significati-

vamente sua responsabilidade, 

na busca de soluções para que o 

mesmo possa prestar um melhor 

serviço para a população. "Nosso 

maior desafio no momento é 

resolver um problema no nosso 

sistema de computadores, que 

está arcaico, e que nos deixou 

dezessete dias fora do ar, o que é 

inadmissível para um órgão que 

presta um serviço como o nosso", 

explica Eugênio.

P r a  r e s o l v e r  e s t e  

problema, sua pretensão é 

adquirir um novo equipamento, 

que já está sendo providenciado, 

e que deverá atender ao órgão 

pelos próximos três anos, até que 

se possa migrar para um sistema 

adequado, mais moderno e que 

atenda com qualidade a 

população. "Nosso sistema 

atual depende do ITEC, que 

nos oferece um serviço 

extremamente limitado, e nós 

precisamos sair desse sistema, 

migrando para algo mais 

moderno e eficiente", declara 

Eugênio.

Outro grande projeto 

para 2005 anuncia Eugênio, 

será a construção da nova sede 

do DETRAN/AL, que deverá 

funcionar no antigo terreno do 

DER, no Tabuleiro dos 

Martins. "Ali nós pretendemos 

instalar todo um complexo, 

visando facilitar a vida dos 

nossos usuários, já que teremos 

também funcionando lá a 

Companhia de Policiamento 

Rodoviário e o Batalhão de 

Trânsito, e a SMTT funciona ali 

próximo", explica Eugênio.

Outro projeto para 

2005 é a realização de novo 

c o n c u r s o  p a r a  o  

DETRAN/AL,  já  que a  

rotatividade de pessoal tem 

sido grande no órgão, causan-

do transtornos para um melhor 

atendimento à população. 

"Para se ter uma idéia, do 

último concurso de 2001, já 

tivemos 188 servidores que 

pediram exoneração, o que tem 

nos causado muito prejuízo, 

pois em cada um deles se 

investiu em capacitação, 

treinamentos e qualificação, e 

tudo isso é perdido quando de 

sua saída", esclarece o diretor.  

De todos os sistemas 

implantados a nível nacional, 

falta apenas Alagoas se 

interligar ao RENAINF, que é 

o Registro Nacional de Auto de 

Infração de Trânsito, que dará 

condições de se controlar todas 

as infrações cometidas por 

infratores de outros estados. 

"Hoje nós temos que enviar 

essa infração via malote para o 

Estado do infrator, o que 

demanda tempo e custos 

elevados, prejudicando muito o 

sistema, e com o RENAINF 

funcionando, tudo será on-line, 

ou seja, a informação chega na 

hora para o outro Estado, e 

assim que esse novo equipa-

mento seja instalado, o 

RENAINF passará a funcio-

nar, o que deverá ocorrer ainda 

este ano", diz Eugênio

ASFAL

A p e s a r  d e  e s t a r  

licenciado da função de 

presidente do Conselho 

Deliberativo da ASFAL, 

Eugênio tem acompanhado as 

ações que vem sendo realiza-

das pela atual administração, 

bem como pelo Conselho 

Deliberativo. "Eu não posso 

comparar o grau de importân-

cia da ASFAL e do DETRAN, 

já que cada uma tem sua 

própria importância, mas como 

a oportunidade de dirigir o 

DETRAN chegou exatamente 

nessa hora, e eu considero o 

seu desafio mais urgente, e até 

porque não sei se teria outra 

oportunidade de assumi-lo, 

preferi me afastar de minhas 

funções no Conselho, até 

mesmo para não prejudicar o 

bom trabalho que sem sendo 

d e s e n v o l v i d o " ,  e x p l i c a  

Eugênio.

Em relação ao processo 

eleitoral da ASFAL, que ocorre 

este ano, Eugênio diz que foi 

sondado por várias pessoas 

para ser o candidato a presi-

dente. "Devido a essa minha 

opção pelo DETRAN, eu não 

tive como aceitar, nesse 

momento,  esse  grandioso 

desafio, mas acho que a ASFAL 

continuará em boas mãos se o 

Robson Gueiros for reeleito, já 

que considero sua administração 

mui to  boa ,  t ransparente ,  

altamente democrática, e por 

tudo isso ele tem todas as 

credenciais e o meu total apoio 

para continuar na presidência da 

nossa associação", declara 

Eugênio.

A gestão atual é vista por 

Eugênio como um trabalho que 

está dando certo, e que vem 

sendo elogiada por todos que 

tem conversado com ele. "As 

pessoas me dizem que em time 

que se ganha não se mexe, mas eu 

acho que deve mexer para ganhar 

de goleada, no entanto, não se 

pode tirar o treinador, que o caso 

é o Robson Gueiros, e estou 

pronto para colaborar para sua 

permanência à frente da nossa 

ASFAL. Eu sou um admirador da 

sua gestão e serei um soldado 

para a permanência dele na 

ASFAL", encerra Eugênio. 

Diretor do DETRAN anuncia concurso e construção de nova sede para 2005

Eugênio quer modernizar

 o DETRAN/AL

O Diretor do Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/AL, José Eugênio 

de Barros Filho, que é fiscal de tributos, fala em entrevista exclusiva a O FISCO de seus 

projetos para o órgão, anuncia concurso público e construção de uma nova sede para 

2005, fala das principais dificuldades que tem enfrentado, dos projetos para melhorar o 

órgão e das eleições para a diretoria da ASFAL este ano. 

PRATA DA CASA

Rua Arthur Vital da Silva, 91 Gruta de Lourdes - Maceió - Alagoas

(82) 338-2936

KUMON
MATEMÁTICA E PORTUGUÊS

Tânia Mara Venske
Orientadora

M r
as

at ícul

Ab t s
er a

ENSINO INDIVIDUALIZADO

TODAS AS

IDADES

SUA DIVERSÃO ESTÁ
NO CLUBE DA ASFAL

* BAR COM DELICIOSOS PRATOS     * NATAÇÃO
* PISCINA ADULTO E INFANTIL * SALÃO DE JOGOS
* QUADRA ESPORTIVA          * HIDROGINÁSTICA

BAR COM NOVA

ADMINISTRAÇÃO

MÚSICA AO VIVO

AOS DOMINGOS



8 ASSIFEAL

FOTOS DA FESTA ASFAL E SINDIFISCO



09FEBRAFITE

FOTOS DA FESTA ASFAL E SINDIFISCO



10 ENTREVISTA

ODONTO-ASFAL

R e v i s ã o
G r á t i s

Venha fazer sua revisão grátis e ainda 

ganhe uma limpeza e aplicação de flúor* 

* Aplicação de flúor gratuita apenas para crianças menores de 12 anos

Faça seu tratamento completo

e pague em até 10 vezes

338-3494

ESPAÇO PARA CHAPA ASFAL 2004
E IMPOSTO DE RENDA ROBSON
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O ex-deputado estadual 

Cacalo, que é fiscal de tributos 

aposentado, avalia sua eleição 

para a prefeitura da cidade de Pão 

de Açúcar como um processo 

caracterizado pela união de 

diversas forças políticas que 

marcharam juntas em torno do seu 

nome. "Não considero nenhuma 

eleição igual a outra, deste modo 

cada eleição tem suas próprias 

características e particularidades, 

eu não considero essa minha 

eleição como uma eleição fácil, o 

que ocorreu é que nós consegui-

mos unir mais forças em torno do 

nosso nome, e então saímos 

vitoriosos", diz Cacalo.

Sua coligação contou com 

o apoio do atual prefeito, Jorge 

Dantas, e de todos os vereadores, 

inclusive com um dos vereadores 

sendo o vice em sua chapa. "Hoje 

em dia não se faz mais política 

sozinho, você tem que ter um 

grupo grande e forte lhe apoiando. 

Eu tive a felicidade de contar com 

o apoio do atual prefeito que fez 

um grande trabalho, e conseguiu 

unir várias lideranças da cidade, 

entidades de classe, associações 

comunitárias, e isso nos levou a 

vitória", explica Cacalo. 

Cacalo avalia também, 

que apesar do sentimento que a 

família Maia mantêm de voltar ao 

poder em Pão de Açúcar, a 

maioria do povo não quer mais 

que se re-estabeleça o regime que 

foi utilizado no passado. "Hoje nós 

vivemos uma nova era, um novo 

milênio, e tudo mudou, eu 

confesso para você que a minha 

administração anterior em Pão 

de Açúcar, de 1993 a 1996, não 

será a mesma que farei a partir 

de 2005 a 2008, haja vista as 

mudanças que ocorreram no 

nosso país e no mundo. O que 

nós vemos é que as pessoas estão 

ávidas para que se tenha um 

mínimo de desenvolvimento, e 

nós temos que conseguir 

oferecer isso para o povo", 

esclarece Cacalo.

 Em sua nova adminis-

tração,  Cacalo  pretende  

promover ao máximo o desen-

volvimento de sua cidade, 

oferecendo condições, especial-

mente aos mais jovens, de 

trabalho e melhores condições 

de vida. "Nós temos o baixo São 

Francisco, que além de ser uma 

beleza natural, é também um 

fator de desenvolvimento. Nós 

temos que trazer o turista para 

Pão de Açúcar, temos que dar 

condições para que ele venha 

nos visitar regularmente,  

queremos dar segurança, infra-

estrutura, tranqüilidade para o 

turista nos visitar, vamos 

embelezar  nossa  cidade,  

queremos trazer investimentos e 

assim nos desenvolvermos a 

cada dia", explica Cacalo.

IMPORTÂNCIA DA 

POLÍTICA 

Cacalo avalia que hoje 

em dia, mais do que nunca, tudo 

se resolve politicamente, através 

de políticos que através dos seus 

mandatos tem o respaldo da 

sociedade para negociar, de 

forma séria e responsável, os 

destinos da sociedade. "Eu acho 

fundamental que o fisco tenha 

candidatos que possam fazer 

essa ponte com a sociedade e os 

meios políticos, representando 

os interesses da classe, pois só 

assim é que conseguiremos 

avançar".

Apesar de achar cedo 

para se avaliar o que poderá 

ocorrer em 2006, Cacalo diz que 

essa eleição foi muito importan-

te, pois reconduziu alguns 

candidatos do fisco aos seus 

mandatos. "No caso do Zé 

Marcio, por exemplo, você veja 

como ele cresceu da última 

eleição para essa. Isso devido ao 

bom trabalho que ele fez na 

Câmara de Vereadores, ao seu 

desempenho no atendimento 

aos anseios da população, ao 

grupo que o apoiou e principal-

mente a categoria, que sei que o 

ajudou muito", diz Cacalo.

Ele diz que espera que 

outros candidatos também 

possam ajudar a classe nesse 

processo, pois quanto mais gente 

colaborando melhor. "Mesmo 

aqueles candidatos que não 

obtiveram êxito nas urnas, mas 

que têm amigos na política, 

como deputados, prefeitos, 

vereadores, podem ajudar a 

classe. Em relação a 2006, eu 

entendo que se a coisa evoluir 

significativamente, o Zé Marcio 

poderá ser um grande candidato 

a assembléia legislativa, e isso 

Cacalo volta ao mandato como prefeito de Pão de Açúcar

Jardim Alagoas Center - Av. Comendador Francisco Amorim Leão, 240/12 Farol (Rua do Posto Convem) Maceió - AL

(82) 3034-3160 - 9302-2900

KUMON
MATEMÁTICA E PORTUGUÊS Paulete Constantino

Orientadora
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seria importante porque já 

tivemos dois representantes do 

fisco lá, e agora não temos mais 

nenhum", avalia Cacalo. 

ASFAL

Em relação a ASFAL, 

Cacalo diz que está muito 

satisfeito com a atual adminis-

tração da entidade,  que 

acompanha desde o seu início. 

Ele entende que a ASFAL está 

sendo bem conduzida  e  

modernizada, o que garante 

uma satisfação e tranqüilidade 

para os associados. "Eu vejo que 

nesta administração do Robson 

Gueiros muitas coisas mudaram 

para melhor. O zero oitocentos 

foi uma dádiva para os associa-

dos da ASFAL, antes a gente 

tinha que vir aqui, para só depois 

ir ao médico, agora a gente vai 

direto, dando muito mais 

conforto para todos. Eu não tenho 

ouvido nenhuma crítica ostensiva 

ao Robson Gueiros, acho que em 

time que está ganhando não se 

mexe, e como a categoria está 

satisfeita com sua administração, 

eu acho que ele tem que continuar 

sendo nosso representante na 

ASFAL", declara Cacalo.

Para finalizar, Cacalo 

agradece a todos os que o 

ajudaram na sua recondução à 

vida pública. "Eu sei que muitos 

colegas torceram por mim, mesmo 

não estando lá em Pão de Açúcar, 

mas que me ligaram dando 

incentivo, apoiando e torcendo 

por nós. Isso é muito bom, 

gratificante, pois nos dá aquela 

força para continuarmos nosso 

trabalho, e quero agradecer muito 

mesmo a toda minha classe que 

me ajudou a retornar à vida 

pública", conclui Cacalo.  

O fiscal de tributos estaduais e ex-deputado estadual Antônio Carlos Resende, 

mais conhecido como Cacalo, volta à vida pública após dois anos afastado, desde que 

concorreu ao governo do Estado como candidato a vice. Nesta entrevista a O FISCO, fala 

de como foi sua eleição, do que pretende fazer por sua cidade, da importância da política 

para a classe e de como tem visto a atual administração da ASFAL

Cacalo acha que Zé Marcio poderá ser o candidato do Fisco

a Deputado Estadual em 2006
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No coração da Ponta Verde

PRINCIPAIS EXAMES

EXPERIMENTE NOSSAS MACARRONADAS E PIZZAS 

Baita
Pizza

Baita
Macarronada

Disk 357-4004
A partir das

17:00 Horas

Baita
Sanduiche

OPINIÃO

* Erik Bispo

Vende-se um Candidato

O horár io  pol í t i co-
eleitoral nos tem demonstrado 
uma tendência cada vez mais 
crescente do que se mostra na 
televisão e seus programas em 
geral: a transmutação da 
condição dos que os assistem de 
telespectador para consumidor. 
Sim, se não possuíamos mais 
quase nenhum senso crítico na 
frente de uma tela, estamos 
pouco a pouco deixando de ser 
meros seres passivos para nos 
arvorarmos a autômatos do 
consumo induzido pela publici-
dade.

Se antes eram os bons 
programas que conquistavam 
telespectadores para os anunci-
antes, hoje, pouco a pouco, com 
a nossa deficiência educacional, 
são os programas vulgares que 
compram consumidores para 
estes mesmos anunciantes. Esta 
“acertiva” mercadológica e 
meramente lucrativa tem sido 
levada para a política de um 
modo geral.

Ta l  q u a l  o  m o d e l o  
americano, nas terras de Lula e 
Duda Mendonça a embalagem e 
o produto viraram o aspecto 
mais que preponderante na 
escolha e aquisição de um 
presidente, governador ou 
prefeito. Nenhum candidato a 
cargo eletivo vale mais pelo que 
ele é, e sim como foi embalado, 
rotulado e colocado na pratelei-
ra eletrônica, com seus ternos, 
gestos nobres, passeios frente à 
câmera de vídeo e demais finezas 
pré-fabricadas ou reiteradas. Se 
alguém não acreditava nos 
mocinhos cinematográficos, 
saibam que eles existem e você 
pode elegê-los!

Esta última eleição então 
foi um festival de discipulado da 
última eleição presidencial; os 
pretendentes a cargos eletivos 
foram às últimas nas demonstra-
ções de o quanto são populares, 
acessíveis, finos, centrados, 

povão e elite em cada momen-
to em que houve necessidade 
de sê-los. Trabalhou-se muito 
bem a tricotomia em que é 
formada a sociedade brasileira, 
em que os menos favorecidos 
sentem um misto de inveja, 
admiração e necessidade de 
justiça perante a elite.

Há que se perguntar 
quanto tempo iremos nos 
consolar com a esperança da 
melhora na conduta educacio-
nal do eleitor indo por água 
abaixo e se mercantilizando 
tanto. Não se tem certeza de 
como reverter esta situação já 
que a tão batalhada democra-
cia nos trouxe este quadro de 
recalques dormentes.

Nos resta somente a 
certeza de que temos uma 
sociedade fragmentada que é 
produto da fragmentação de 
cada ser que a compõem; 
precisamos nos centrar como 
indivíduos para que tentemos 
passar coerência aos que nos 
rodeiam,  a inda  que no  
pequeno núcleo familiar e de 
amigos. O processo é lento mas 
persistente e deve ser buscado 
i n d e p e n d e n t e m e n t e  d o  
método que cada um se utilize; 
que seja a religião, a filosofia, a 
meditação, a psicologia ou 
outro caminho que busque o 
homem integral; é daí que 
surgirá o bom político, mesmo 
que não seja candidato a nada. 
Todos temos atitudes políticas 
na convivência humana.

Por enquanto, mil vivas 
aos candidatos do nosso 
coração, aos dançadores de 
axé, aos engravatados de 
ocasião e aos eleitores que, 
mesmo por ironia, os fortificam 
e se regozijam deste quadro 
folclórico e tragicômico da 
antiga Ilha de Vera Cruz e seu 
rincão banhado por lagoas.
* É Fiscal e Membro da Associação 
Alagoana de Imprensa

A ASFAL simboliza 

uma grande fortaleza para os 

anseios de nossa comunidade 

associativa. A incerteza foi 

dissipada. Gostaria de falar 

d a  A S FA L . C O M ,  u m a  

associação que mais é uma 

empresa. 

Robson Gueiros ao 

assumir, estabeleceu que toda 

diretoria teria que atuar em 

consonância com a filosofia 

dos três mosqueteiros, “um 

por todos e todos por um”. 

Daí o slogan escolhido: 

ASFAL Para Todos. Tivemos 

que construir uma nova 

dimensão para poder suplan-

tar a adversidade temporal. 

A reformulação do 

estatuto da ASFAL, com 

i m p o r t a n t e s  m u d a n ç a s  

ocorridas devido as necessi-

dades de adequação ao novo 

Código Civil Brasileiro e a 

ajustes visando desburocrati-

zar nossa ASFA, que foi 

aprovado este ano, trouxe 

uma nova gama de possibili-

dades para nossa associação. 

Com ele, deixaremos de ser 

necessariamente onerosos 

para com os nossos já comba-

lidos orçamentos, e passare-

m o s a  p r o d u z i r  n o s s a s  

próprias fontes de recursos.

E s s e  o b j e t i v o  

alcançado vem realizar nossos 

sonhos de tanto tempo. 

Podemos agora, convocar tão 

somente, a sabedoria, inteli-

gência e talentos dos nossos 

colegas como ônus para o 

sucesso. Reorganizamos a 

nossa ASFAL de modo que 

agora, cada funcionário sabe 

do seu serviço. A parceria 

i n s t i t u c i o n a l  f o i  a l é m ,  

consol idada por Robson 

Gueiros. Ele não mediu 

obstáculos para reunir todos 

num só objetivo. A classe 

fortalecida significa respeito. 

E s t a m o s  c o n s t r u i n d o  a  

ASFAL do futuro.

O l h a n d o  p a r a  o  

passado somos capazes de 

prever o futuro. Além do 

resgate da auto-estima do 

respeito associativo, o corpo 

funcional encontrou, no 

trabalho realizado, a otimiza-

ção e definição dos papéis 

procedimentais. Realizamos 

reciclagem dos funcionários da 

ASFAL, workshops, cursos, 

atualizações. 

O sistema 0800 possibi-

litou uma nova interação entre 

associados  usuários  funcioná-

rios  parceiros. 

Os contos e as fábulas 

exercem seu fascínio sobre as 

crianças por contar histórias de 

uma realidade onde a fantasia 

os transporta a lugares inimagi-

náveis, produzindo os efeitos de 

lições recheadas de conceitos 

valorosos para o fortalecimento 

de nossos conceitos morais.

O  s e n t i m e n t o  d e  

segurança e progresso faz-nos 

lembrar da fábula dos três 

porquinhos, não existe quem 

nutra predileção por momentos 

efêmeros protagonizados por 

d o i s  p o r q u i n h o s  q u a n d o 

repletos de eufemismos. Nem 

de si o futuro lhe resguardou.

A sedução do lobo mal 

neutralizada pelas ações do 

porquinho Prático, projeta 

novas perspectivas de futuro. 

Ao lobo resta-lhe modernizar-

se tecnologicamente e assumir 

sua condição de hacker. 

* É Fiscal e Secretário Geral da 

ASFAL

A ASFAL do Futuro
* Eronildes de Carvalho
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O Fiscal de Tributos Robério 

Barbosa, foi eleito prefeito da cidade de 

Belo Monte, onde obteve 67% dos 

votos. Robério foi trabalhar em Belo 

Monte como fiscal em 1986, juntamente 

com o atual o prefeito, que também é 

f iscal , Avânio Feitosa. Segundo 

Robério, esse projeto vem sendo 

preparado há vários anos, e agora 

chegou a vez dele ser o candidato, tendo 

obtido êxito em seu propósito.

Segundo Robério, ele já é o 

terceiro fiscal a ocupar a cadeira de 

prefeito, tendo assumido o cargo 

anteriormente os também fiscais Avânio 

Feitosa e Marcelo Machado. "Minha 

eleição foi o resultado da união de um 

grupo grande de pessoas, que contou 

com o apoio dos vereadores eleitos, e 

principalmente pelo trabalho realizado 

pelo atual prefeito Avânio Feitosa, que 

atuou de forma a melhorar os índices 

sociais, atuando nas áreas de saúde, 

educação, e o apoio do povo que é o mais 

importante, que referendou o trabalho 

que vinha sendo feito", diz Robério.

O prefeito eleito diz que 

pretende dar continuidade ao trabalho 

que vinha sendo realizado por seu 

antecessor, pois considera que esse é o 

melhor caminho a ser trilhado. "Eu 

quero melhorar os índices sociais de 

Belo Monte, pois eles ainda precisam 

avançar. Quero buscar as condições 

necessárias para que nossa cidade 

avance ainda mais, trazendo melhores 

dias para nosso povo, que é isso que 

todos desejam", afirma Robério.

O prefeito também entende ser 

fundamental a participação de membros 

da classe na política, pois é o local onde 

se consegue avanços de forma mais 

eficaz, já que no atual sistema político 

brasileiro, tudo gira em torno da 

política. "Eu ficou muito satisfeito em 

fazer parte deste processo, e poder estar 

acompanhando a classe no que for 

preciso. Eu acho que ainda somos muito 

carentes nessa área, precisamos 

trabalhar mais para fazer mais represen-

tantes. A gente se dissipa muito, 

defendemos candidatos diversos, e não 

aqueles candidatos da categoria, que 

defendam os interesses da classe, e isso 

só nos tem prejudicado", alerta Robério.

Em seu entendimento, se o fisco 

conseguisse se organizar no sentido de 

eleger parlamentares em todo o país, a 

classe estaria mais forte. "Nós já 

tivemos dois deputados estaduais, que 

nos ajudaram muito, inclusive na 

aprovação da nossa lei orgânica, e hoje 

não temos nenhum. Se conseguísse-

mos eleger vereadores, deputados, 

prefeitos, e cada estado pelo menos 

um federal, teríamos vinte e sete 

deputados federais, prontos para lutar 

por nossas causas", declara Robério.

O prefeito eleito de Belo 

Monte diz que tem acompanhado a 

atual administração da ASFAL, e 

"estou admirado com a transparência e 

a condução da nossa associação pela 

atual administração. Desde que o 

Robson Gueiros se lançou como 

candidato à ASFAL pela primeira vez, 

que eu o apoiei, pois já o conheço há 

vários anos e sabia que sua administra-

ção daria certo, como assim o foi. É 

importante para o processo que ele 

tenha continuidade, pois agora é que 

vamos colher os frutos desses anos em 

que ele organizou a casa", declara 

Robério.

Em relação ao ASFAL -

SAÚDE, Robério diz que teve "uma 

grande surpresa ao ir até a cidade do 

Recife para fazer uma tomografia 

computadorizada, e fui informado que 

faria normalmente, sem burocracia, de 

lá mesmo a moça ligou para o sistema 

zero oitocentos, que autorizou 

imediatamente, e eu saí satisfeito e 

surpreso, pois não esperava ser 

atendido com tanta facilidade e 

satisfação", encerra Robério.  

Fiscal Robério Barbosa é eleito prefeito de Belo Monte

ELEITOS DO FISCO

Robério Barbosa em entrevista exclusiva a O FISCO, fala de como 

foi sua eleição para a prefeitura da cidade de Belo Monte, da importância 

do fisco ter representantes no parlamento e no executivo, e de como tem 

visto a atual administração da ASFAL   

O Agente Controlador de 

Arrecadação - ACA  José Teixeira foi 

eleito vice-prefeito da cidade de 

Estrela de Alagoas. A candidata da 

qual Teixeira foi vice é Ângela Garrote 

do PP, que obtiveram juntos 53% dos 

votos. A coligação vitoriosa foi 

composta pelo PFL de Teixeira e do PP 

de Ângela Garrote, juntamente com 

outros partidos.

Segundo Teixeira a eleição 

ocorreu sem nenhum problema, com 

total tranqüilidade, sem ataques, ao 

contrário, foi uma campanha com total 

harmonia e respeito de todos os lados. 

“O povo reconheceu na Ângela e no 

Teixeira os melhores nomes, que 

poderia trazer uma nova mentalidade 

administrativa, capaz de fazer a cidade 

de Estrela de Alagoas avançar”, revela 

Teixeira.

A prefeita eleita Ângela 

Garrote, segundo Teixeira, é uma 

pessoa muito conhecida na cidade, e já 

tinha serviços prestados à população, o 

que facilitou sua vitória. “A Ângela é 

uma pessoa muito dinâmica, e já tinha 

sido secretária de saúde do município, 

onde pode realizar um trabalho muito 

bom, sendo reconhecido por toda a 

população”, revela Teixeira.

Além do reconhecimento 

popular, Teixeira diz que obteve 

também apoios políticos importantes, 

como o do Deputado Federal Bendito 

de Lira, que contribuiu bastante para a 

sua vitória. “O Deputado Bendito de 

Lira vai nos ajudar bastante no nosso 

mandato, através da aprovação de 

projetos do governo federal para nossa 

cidade. Já está certo um projeto que 

visa a construção de casas populares, 

transformando casas de taipa em casas 

de tijolos, também está prevista a 

construção de um matadouro público, 

a construção de uma escola com vinte e 

cinco salas de aula, biblioteca, ou seja, 

um escola completa, vamos adquirir 

também uma ambulância, entre outros 

projetos”, revela Teixeira.  

O vice-prefeito diz que vai 

trabalhar de forma unida, visando o 

benefício do povo de Estrela de 

Alagoas, que confiou neles, prometen-

do que não vai decepcionar, demons-

trando isso através de muito trabalho. 

“Nós vamos construir também um 

ginásio de esportes no município, que 

é uma reivindicação da comunidade. A 

Ângela é uma pessoa que tem um 

trânsito muito bom com diversos 

políticos e isso vai ajudar na nossa 

administração”, declara Teixeira.

Em relação a importância dos 

membros da Família Fazendária se 

unirem em torno de nomes que possam 

representar a classe como um todo, 

Teixeira diz que essa eleição foi um 

passo importante, mas que é preciso 

haver uma união ainda maior. “Nós 

elegemos dois prefeitos, que foi o 

Cacalo em Pão de Açúcar e o Robério 

em Belo Monte, elegemos o Zé Marcio 

como vereador em Maceió, e o Teixeira 

como vice-prefeito em Estrela, e 

precisamos crescer mais. Nossa classe é 

de pessoas de bem, pessoas honestas, e 

que precisa ter maior representativida-

de, então é preciso o compromisso da 

classe em se unir para votar no nome 

escolhido”, diz Teixeira.

Teixeira diz que também tem 

acompanhado o trabalho da atual 

administração, como associado e 

usuário dos serviços da ASFAL. “Eu 

votei no Robson Gueiros desde a 

primeira vez que ele foi candidato, 

porque sei de sua seriedade e honestida-

de, pelo líder que ele é, pela pessoa 

responsável que ele é, digna e respeita-

da por todos que o conhecem. O Robson 

Gueiros tem feito uma administração 

transparente, e por isso tem o apoio da 

maioria dos associados”, revela 

Teixeira.

Em seu posicionamento em 

relação as eleições deste ano para a 

ASFAL, Teixeira diz que continua 

apoiando a atual administração. “Pela 

sua seriedade e a transparência com que 

tem administrado, essa eleição vai ser 

chapa única, e a gente precisa mesmo de 

líderes que trabalhem assim. Eu 

trabalhei com ele em Palmeira dos 

Índios e ele foi muito sério e honesto no 

trabalho que realizou ali, e eu já sabia 

que ele realizaria um grande trabalho na 

ASFAL, por isso eu voto nele novamen-

te para dar continuidade a esse grande 

trabalho”, finaliza José Teixeira.

ACA é eleito vice-prefeito

de Estrela de Alagoas

Robério é o terceiro fiscal a 

assumir a prefeitura de Belo Monte

Teixeira quer a classe votando

em candidatos do fisco
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O processo de eleição da 

ASSIFEAL ocorreu na mais 

absoluta normalidade, com 

quatro chapas concorrendo, 

sendo eleito o fiscal aposentado 

Elvio, candidato apoiado pelo 

presidente anterior Robson 

Araújo, e que contou também 

com os apoios dos presidentes da 

ASFAL e SINDIFISCO. 

Elvio diz que esta é a 

primeira vez que ele resolve se 

candidatar a alguma coisa, e 

atribui sua vitória aos seus 

amigos, que reconheceram sua 

trajetória nos 25 anos em que 

trabalhou na SEFAZ, e dos 

apoios que recebeu do presiden-

te Robson Araújo, que sucedeu, 

e dos presidentes Robson 

Gueiros da ASFAL e José 

Adelson do SINDIFISCO. Para 

ele, o apoio das entidades foi 

fundamental na sua vitória, pois 

apesar de ter um grande apoio da 

base de sua categoria, Elvio diz 

que se as entidades apoiassem 

outro candidato seria difícil 

ganhar.

Pela sua formação na 

área de administração, Elvio 

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

ASSIFEAL em uma empresa, 

dirigindo-a de forma séria e 

técnica. "Eu já adminsitrei vários 

emprendimentos no setor 

privado e sempre me dei bem, 

agora eu quero trazer esta 

experiência para a ASSIFEAL, 

quero ter sucesso aqui também, 

portanto farei tudo o que puder 

para faze da ASSIFEAL uma 

entidade ainda mais organizada, 

bem estruturada e pronta para 

atender aos interesses de seus 

associados", declara Elvio.

A p ó s  r e g u l a r i z a r  

totalmente os documentos 

relativos a sua eleição, o novo 

presidente pretende formar uma 

comissão para estudar e propor 

uma reformulação total nos 

estatutos da ASSIFEAL, que já 

tem mais de vinte anos, e está 

precisando ser atualizado. "Esse 

estatuto é da época da fundação 

da nossa ASSIFEAL, e inclusive 

precisa se adequar ao novo 

Código Civil, além de outras 

alterações necessárias", explica 

Elvio.

Outra necessidade 

urgente, segundo ele, é a 

regularização do prédio onde 

hoje funciona a ASSIFEAL, 

pois o mesmo é de propriedade 

do Governo do Estado, que 

pode tomá-lo a qualquer 

momento. "Nós queremos 

regularizar essa situação, e de 

preferência que o prédio seja 

doado para a associação, se não 

for possível queremos fazer um 

contrato de comodato, para 

que fique tudo regularizado, 

evitando qualquer problema 

futuro", diz Elvio.

MUDANÇA DO ESTATUTO

  Uma das primeiras 

medidas que Elvio pretende 

tomar, e que fará parte da 

alteração dos Estatutos da 

entidade, é uma modificação 

no que se refere a contribuição 

dos associados, que está 

impedindo, segundo ele, que se 

possa fazer qualquer ação de 

melhoria para a ASSIFEAL. 

"Nossa contribuição está 

congelada há vários anos, e 

com a arrecadação que temos 

hoje, só dá para manter a 

estrutura mínima, não sobra 

nada para investir, nem para 

realizar nossas festas, muito 

menos para uma emergência 

que surja", explica o presidente.

Elvio explica que só 

fará esta alteração das contri-

buições após o governo 

implantar as alterações da Lei 

Orgânica da categoria, que 

segundo ele fará com que haja 

um reajuste salarial para todos, 

o que ajudará nesse processo, já 

que também não há aumento 

de salário há bastante tempo. 

"Além disso,  nos vamos 

modificar o estatuto, dando 

condições das pensionistas e do 

pessoal de finanças aposentado 

poder se associar a ASSIFEAL, 

o que nos ajudará a aumentar a 

arrecadação também", diz 

Elvio.

SALÃO DE JOGOS

Entre as novas ações 

que pretende implantar, o novo 

presidente anuncia a organiza-

ção de um salão de jogos, no 

primeiro andar do atual prédio 

da ASSEFEAL, que funciona-

rá diariamente com jogos de 

salão, como damas, dominó, 

cartas, gamão, etc. "O pessoal 

vem muito aqui, e fica sem 

fazer nada, por isso nós 

queremos organizar um lugar 

para que eles possam conver-

sar, bater papo, e ao mesmo 

tempo se divertir um pouco, 

quero colocar ar condicionado, 

tudo bem organizado e  

funcionando", anuncia Elvio.

Como administrador, 

Elvio diz que pretende organi-

zar a parte administrativa da 

ASSIFEAL, criando por 

exemplo um fundo trabalhista, 

que possa servir para indenizar 

um funcionário, em caso de 

necessidade. "Hoje nós não 

temos como pagar os 50% do 

FGTS de ninguém, pois não 

temos caixa, precisamos nos 

organizar neste sentido, fazer 

uma poupança que possa 

garantir qualquer problema, 

porque quem responde são os 

diretores, e nós precisamos 

estar preparados", explica.

Elvio diz que pretende 

manter as duas festas anuais 

que a entidade já realiza há 

alguns anos. "Já estamos nos 

preparando para a festa de 

Natal,  que acontece em 

dezembro, e se tudo der certo 

realizaremos conforme tem 

sido feito pelas administrações 

anteriores", anuncia Elvio.  

No mais ,  o  novo 

presidente diz que pretende 

manter o trabalho conjunto 

com a ASFAL e SINDIFISCO, 

na busca de melhores condi-

ções para seus associados, pois 

entende que só com a união de 

todos é que se consegue 

avançar. "Essa taxação dos 

ASSIFEAL será administrada como uma empresa

ASSIFEAL

inativos veio em um momento 

muito ruim, porque há muito 

tempo não temos reajuste, 

nossos salários estão defasados, 

e como todos sabem, a maioria 

dos aposentados sustentam 

filhos e netos, ou seja, além da 

sua família ele sustenta outras 

família, são várias pessoas 

dependendo ele", explica Elvio.

ASFAL

Em relação a ASFAL, 

Elvio diz que considera que a 

entidade tem sido muito bem 

administrada, especialmente 

no que se refere ao ASFAL-

SAÚDE. "Nós temos que 

manter esse respeito que nosso 

plano tem lá fora, e hoje nós 

somos muito repseitados pelos 

médicos, clínicas e laboratórios, 

e inclusive em outros estados, 

como São Paulo, Rio de 

J a n e i r o ,  M i n a s  G e r a i s ,  

Pernambuco, etc., e em relação 

a administração não vejo nada 

de negativo, ao contrário, o 

Robson Guerios e o Conselho 

Deliberativo da ASFAL tem 

conduzido a entidade de forma 

transparente e com bastante 

seriedade", declara Elvio.

Elvio lembra que no 

iníco da administração do 

Robson Gueiros, ele foi criticado 

porque estava tentando colocar 

ordem no ASFAL-SAÚDE, 

acabando com aquela prática de 

se negligenciar a saúde para 

segundo plano. "Havia proble-

mas de fluxo de caixa e de 

adminsitração, e o Robson 

Gueiros conseguiu organizar 

isso, dando credibilidade ao 

plano, fazendo com que todos 

percebessem que teriam que 

priorizar o ASFAL-SAÚDE, o 

que foi muito importante para 

garantir a estabilidade que 

temos hoje", lembra Elvio. 

Elvio diz que inclusive 

vai apoiar o atual presidente da 

ASFAL, Robson Gueiros, na sua 

reeleição, pois entende que o 

bom trabalho que vem sendo 

realizado precisa continuar. "Eu 

recebi o apoio do Robson 

Gueiros na minha eleição e do 

mesmo modo darei meu apoio 

para ele na sua reeleição para a 

ASFAL, eu não posso me negar, 

pois não sou de fazer isso com 

ninguém e especialmente no 

caso do Robson Gueiros que 

vem fazendo uma administração 

muito correta", encerra Elvio.

Em entrevista exclusiva a "O FISCO", o novo presidente da ASSIFEAL Elvio 

Cavalcante Costa, fala dos apoios que recebeu para garantir sua vitória, de seus projetos 

para transformar a associação em uma empresa, das mudanças que pretende fazer e da 

importancia do trabalho com a ASFAL e SINDIFISCO     
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TROPICANA TURISMO OFERECE ATENDIMENTO ESPECIAL

A ASFAL acaba de realizar mais um convênio com a Tropicana Turismo, que 

passa a oferecer a todos os seus associados todos os produtos e serviços prestados por 

uma operadora de turismo, incluindo pacotes de viagens, passagens aéreas, orientação 

sobre hotéis e dicas de viagens. A Tropicana dará tratamento especial aos associados da 

ASFAL, com preços e descontos especiais, parcelamentos, além de tratamento VIP.   A 

agência presta também serviços de planejamento, organização e realização de eventos. 

Os associados vão receber em breve, material de divulgação da empresa.

NOVEMBRO 2004

ADEMIR PASSAMANI                                        22
ADIRSON DE CASTRO                                      29
AGUINILTO GOMES CORREIA 13
ALBIRAN DE GOES MONTEIRO 29
ALEIDE REGO LESSA 13
ALOIZIO SILVEIRA DO AMARAL                        07
ANA CRISTINA H R MARCELINO                       16
ANA DANTAS GONCALVES             08
ANA MARIA P DE ARAUJO             04
ANDRE LUIS S GANDOLFO             12
ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA             01
ANGELA CARMEM C DE LIMA             21
ANTONIO ALVES MONTEIRO             25
ANTONIO CARLOS L. REZENDE             20
ANTONIO PIMENTEL LEITE PASSOS             01
ANTONIO TENORIO NETO             03
AUREA MATOS PEREIRA                                  25
CARLA KUNZLER BENEVIDES ACIOLI             29
CARLOS POSSIDONIO DOS SANTOS             04
CARLOS TENORIO GAMELEIRA             06
CARMEM LUCIA DA SILVA             11
CECILIA FERREIRA BARBOSA             16
CELEIDA LIMA                                  21
CELSA MESSIAS DO NASCIMENTO             24
CICERA SILVA MELO                                  20
CIRIACO BARROS                                  16
CLEBIA GALVAO CARDOSO             01
CONCEICAO A GUIMARAES ROSA             14
CREUZA CAVALCANTE LIMA             20
DAMARIS LUCIA DE O. COSTA             09
DELFIM LEONARDO R. MAURICIO             06
DIOGO DE M. C. DE ALBUQUERQUE             13
DJALMA VASCONCELOS G.DE AQUINO          25
DJARIO ALEXANDRE GALINDO             09
DULCE BATISTA MOURA                                  22
EDGAR FRANCISCO DO N. FILHO             14
EDLA DOS ANJOS ARGOLO             25
EDUARDO NASCIMENTO DOS SANTOS         04
ELAYNE CHRISTINA DOS S COSTA             24
ELENICE DOS SANTOS ANDRADE             15
ELENILDA EUGENIA DA COSTA             04
ERASMO NOVAIS TORRES             28
ETELVINO TAVARES SANTOS             11
FABRICIO REIS MONTARGIL             22
FERNANDA DE MELO BAIA             22
FLAVIA MAGALHAES DE LIMA             10
FLAVIO COTRIM DE B LIMA             18
FLAVIO MELO DE PAULA                                  02
FRANCINE SOUZA LOUREIRO             09
FRANCISCO FERREIRA NERI             11
FRANCISCO MAGALHAES NETO             25
GEJYNE MATOS DE GUSMAO             26
GILBERTO PEREIRA DE S.BASTOS             09
GIRLEIDE DE ALMEIDA BARBOSA             06
GRACIANA ALECIO SILVA             07
HERILIO MACHADO                                  29
IVALDO MARINHO SILVA                                  20
IVO REMY R JUNIOR                                  07
JACIRO DE ALBUQUERQUE PONTES             09
JORGE COSTA                                  28
JORGE HENRIQUE V. DE ALBUQUERQUE      21
JOSE ARNALDO ROCHA BARBOSA             01
JOSE ARY DE VASCONCELOS             18
JOSE BARBOSA DA S IRMAO             20
JOSE DOS SANTOS FILHO             06
JOSE EDSON COIMBRA PEIXOTO             03
JOSE EDSON L E SILVA                                  14
JOSE FRANCINO VALENTIN             30
JOSE GAMA FILHO                                  13
JOSE JESSE F LIMA                                  06
JOSE MARIA DE M. E OLIVEIRA             13
JOSE MARQUES SILVA                                  15
JOSE MAURICIO FIRMINO COSTA             04
JOSE REIS DO NASCIMENTO             18
JOSE SERGIO G COUTINHO             19
JOSE WALTER P DE MELO             28
JOSUE BARBOSA DOS SANTOS             29
JULIANA CASTRO DE A COSTA             10
JULIANA MARIA T J SA                                  12
JULIO TENORIO GAMELEIRA             12
LAERCIO CARDOSO LEAO             14
LEILA ROSANA PASSOS DA SILVA             23
LUCIA DE FATIMA M  MARQUES             19
LUCIENE G NEPOMUCENO DE SOUZA           15
LUIZ ANTONIO WANDERLEY             09
LUIZ CLAUDIO S DE SOUZA              24
LUIZ DE GONZAGA CAVALCANTE             17
MADSLEINE LEANDRO DA COSTA             29
MAGDA BADARO CARVALHO             07
MALAQUIAS NUNES DE ARRUDA             02
MARCELO HENRIQUE MOTTER             01
MARCOS ALMEIDA DA SILVA             08
MARCOS ANTONIO C. LIMA             03
MARCOS ANTONIO CASADO LIMA             03
MARCOS ANTONIO DA SILVA ARAUJO             24
MARCOS FERNANDES DE LIMA             03
MARIA APARECIDA DA R. PEREIRA             21
MARIA CELIA SOUZA ACCIOLY             02
MARIA CONCILIA P. GAMELEIRA             18
MARIA DA GUIA FEIJO                                  19
MARIA DAS DORES DA S. MARQUES             12
MARIA JOSE MENDES GAMA             02
MARIA LUCIA DO N. GAMA             09
MARIA LUIZA LOPES DOS SANTOS             12
MARIA MARTA DAMASCENO NEGRI             23
MARIA VALERIA A T DE OLIVEIRA             10
MARIA VITORIA G. RODRIGUES             19
MARIO GALINDO MARTINS             11
MARY AMELIA B AMORIM                                  07
MAURO BRANDAO VILELA             03
MILTON DE OLIVEIRA MARINHO             08
NELSON CLAUDIO M S SOBRINHO             26
ODESIO TENORIO DE HOLANDA             15
OTAVIO LESSA SARMENTO             11
RONNIE PETTERSON P RANGEL             24
ROSIETE DOS SANTOS                                  28
RUBENICIO IZIDRO DA SILVA             25
RUBENS BEZERRA S JUNIOR             03
SANTINO MONTE S. DE OLIVEIRA             06
SELMA RAMOS DE OLIVEIRA             10
SELMA TEIXEIRA DE LIMA             19
SERGIO SILVA DE CARVALHO             15
TANIA PINTO PAES REZENDE             19
TERESINHA ENILDA C.DOS S.PITA             01

TEREZA MARIA MARTINS SANTOS                 04
TEREZINHA ENILDA C. DOS S.PITA                 01
URSULINO BARBOSA DA SILVA NETO                 03
VERONICA MEDEIROS SAMPAIO                 08
VINICIUS Y YANAGIHARA                                     25
WAGNER JOSE DIAS                                      15
WALTER DE MELO MEIRA                 25
WILMAR ROCHA CARRIJO                 12

DEZEMBRO 2004

ADRIANO PEREIRA NUNES                                  24
ALDA OLIVEIRA MATA DA FONSECA                 15
AMINADAB SILVA DE LIMA                 25
ANA ELIZABETH FALCAO TOLEDO                 14
ANDRE VIEIRA DE PAULA                 14
ANGELA MARIA MELO DE LIMA                 26
ANNE MEREELLY DA S MUNIZ                 19
ANTONIO BARROS DA S LIMA                 09
ANTONIO INACIO SILVA                                      23
APRIGIO NEVES VALENÇA NETO                 22
CAIO PETRUCIO V DA R CARVALHO                 22
CARLOS ALBERTO DOS S TEIXEIRA                 10
CARLOS RONALDO C SAMPAIO                 17
CATARINA FERREIRA C.DA PAZ                 31
CELESTE REGINA LEAL LINS                 14
CELIO CAVALCANTE DE ALENCAR                 05
CEZARION TORQUATO DA SILVA                 10
CICERO PEIXOTO C. FILHO                 26
CLARA MARIA VANDERLEI VALENCA                 17
DAISE PRADO SILVA COSTA                 23
DAMIANA CORREA FERRO                 06
DERMEVAL RODRIGUES DA CRUZ                 30
DILSON DUARTE DA COSTA                 18
DOLORES OLIVEIRA DA SILVA                 03
DORGIVAL MONTEIRO DE CARVALHO                02
EDITE LESSA CLEMENTE DE LIMA                 19
EDUARDO CALHEIROS BARBOSA                 21
ELIENE C ROLEMBERG LIMA                 26
ELISIO FEITOSA FILHO                                      13
ELUSA BENEDITA DE S. ALMEIDA                 24
ERIVAN PINTO TRINDADE                 19
ESTER DUARTE DA SILVA                 26
EUNICE MACHADO                                      26
EUNICE ZAMBRANO FIRMO BRAGA                 18
EVANDRO GOMES NADIR                 20
EVANDRO LUIZ FERREIRA L. FILHO                 07
FERNANDO ANTONIO C MACHADO                 03
FLORISVAL VANDERLEI ALENCAR                 14
FRANCISCO GELSON DE A.LOPES                 13
FRANCISCO LUIZ S M CAVALCANTI                 05
FRANCISCO VIEIRA DE SA                 16
GENIVAL LIMA DE CARVALHO                 24
GENIVALDO SILVA REIS JUNIOR                 30
GILVAN LINS DE LIMA                                      18
GITANIA PAULINO DE MENDONCA                 04
GLACIA PEREIRA TAVARES                 01
GUILHERME FORTES FEITOSA                 08
GUSTAVO DE A CALHEIROS                 02
HELVECIO FRACASSO                                      26
HERMINIO CARDOSO DE OLIVEIRA                 16
ISABEL BARNABE MARTINS                 09
IVAN CHAVES DE ALMEIDA                 27
IVANILDA BRANDAO BARBOSA                 01
IVANILSA PEREIRA COSTA                 26
JACQUELINE Mª FEITOSA L. LEITE                 24
JACQUES WOLBECK GODOY AMORIM               07
JACYRA CAVALCANTI GUIMARAES                 13
JANDIRA CELIA                                      24
JOAO ALVES VILELA                                      08
JOAO MARCEL B. M. VILELA                 24
JOAO MARQUES A JUNIOR                 20
JOAO RIBEIRO CASTRO NETO                 12
JORGE JUSTINO NEMEZIO                 27
JOSE ALBIRAN FERREIRA NUNES                 01
JOSE AMAURI BARROS                                      21
JOSE CARLOS M. DE OLIVEIRA                 11
JOSE FRANCIMAR NOGUEIRA                 03
JOSE GERALDO AMORIM DA SILVA                 06
JOSE GERARDO DA SILVA                 12
JOSE GONZAGA DE MEDEIROS                 16
JOSE LUIZ DOS SANTOS                                      30
JOSEFA DE ALMEIDA SOUZA                 27
JULIANA JATOBA SOARES                 10
JULIANE CALHEIROS W DE OLIVEIRA                 16
LEONARDO ASSUNCAO DAS VIRGENS              23
LILIANE ALBUQUERQUE G DA SILVA                 26
LINDINALVA HOLANDA DE OLIVEIRA                 26
LINDINALVA SILVESTRE S FRANCA                 05
LUCIA MARIA DA SILVA BANDEIRA                 26
LUCIA MARIA F DE LIMA                                      14
LUCIANA FLAVIA DE M CHAVES                 19
LUCIANE PADILHA DA SILVA                 01
LUCIENE MELO DE OLIVEIRA                 30
LUIZ AUGUSTO TORRES MOTA                 27
LUIZ FELIPE DOS A DE M COSTA                 01
LUIZ GONZAGA BITTENCOURT                 13
MANOEL FERREIRA DOS SANTOS                 25
MANOEL LUZIA GONCALVES                 06
MARCOS ANTONIO L PESSOA                 15
MARCUS QUEIROZ BRITTO                 12
MARIA AUXILIADORA S.N. PEIXOTO                 11
MARIA CAVALCANTE BRANDAO                 15
MARIA DA SALETE FEITOSA                 02
MARIA DAS DORES A.DOS SANTOS                 09
MARIA DAS GRAÇAS BINA O FARIAS                 14
MARIA DE F G DA G M BARROS                 16
MARIA DE MENDONCA LIMA                 20
MARIA DO CARMO LINS DA ROCHA                 21
MARIA DO CARMO M M WANDERLEY                 17
MARIA DO SOCORRO DE A PETER                 30
MARIA ELIANE DA SILVA                                      14
MARIA ESTELA LIMA DE OMENA                 26
MARIA GARDENIA N S CAETANO                 13
MARIA GONCALVES CAJUEIRO                 06
MARIA JOSE LIMA DE ARAUJO                 23
MARIA JOSE TAVARES CORTEZ                 07
MARIA LUISA TORRES BARBOSA                 21
MARIA MARLENE DANTAS BRANDAO                 04
MARIA NAZARETH FEITOSA                 25
MARIA ODAIR LESSA DE MOURA                 20
MARIA RENILDE OMENA ALVES                 16
MARIA VALDEREZ DA R. LIMA                 02
MARINALVA FREITAS                                      03
MARLENE TORRES B. DOS SANTOS                 23
MARNE ARAUJO ACIOLI                                      04
MAURO ALVES BARBOSA                 17
NADIR BARBOSA PEREIRA                 01
NAIR GUEDES DA SILVA BEZERRA                 01
NEUSA RODRIGUES DE OLIVEIRA                 24
NILSON ARAUJO BRANDAO                 18
NIVALDA MERCENAS DOS SANTOS                 07
OLIVIO CASADO LORDSLEEM                 29
OSCAR JORGE DAMACENO DA SILVA                 31
PAULO CORREIA RIBEIRO                 28
PAULO DE ALMEIDA SILVA                 30
PAULO FLORENCIO DE OLIVEIRA                 24
PAULO GALINDO MARTINS                 20
PAULO JOSE DA SILVA                                      30
RAMON FORMIGA DE O CARVALHO                 29
ROBERTO JORGE G. F. DA SILVA                 28
ROSANGELA ALCOFORADO C. SILVA                 28
SANDRO MAURICIO A SILVA                 30
SERGIO ROBERTO MOURA LEAL                 12
SHIRLEY MICHELLE S SARMENTO                 18
SILVIO ROCHA DE OLIVEIRA                 13
TANCREDO PEREIRA                                      29
VALMA PEREIRA ANDRADE SILVA                 02
VALTER GUIMARAES                                      01
VANILDA DE A.FIGUEIREDO TORRES                 28
WILSON RODRIGUES SORIANO                 29
YESUS JEFFERSON L DE ARAUJO                 06
ZIBIA DE A. MONTENEGRO                 19

                 EMPRESA                 RAMO                VANTAGEM                        FONE

FRV SEGURADORA Seguros em Geral Seguradora oficial da ASFAL 354-2911

MAKRO Supermercado no atacado Acesso livre 218-6000
RN INFORMÁTICA Produtos de Informática Garantia do menor preço 221-6640
IBRATEC Escola de Informática 30% de Desconto 221-3333
CASA DA VERDADE Funerária 15% à vista, 10% 30 dias 336-2107

FLULOOK Ótica Descontos Especiais 325-5533
STOP FAST AUTO SERVICE Serviços em automóveis 10% á vista, 5% 30 dias 326-3200
PIZZA BAR O PIANO Pizzaria Ent. Domicílio 10% Desc. 235-1299
HIDROFER Elétrico, hidráulico e ferragens 15% à vista, 10% 30 dias 325-3066
COLMED Lâmpadas e materiais diversos 15% à vista, 10% 30 dias 357-3000
FÊNIX PNEUS Pneus e Serviços 10% à vista,  5% 30 dias 354-2282
AFFEGO-CALDAS NOVAS-MG Pousada Águas Térmicas Descontos Especiais 062  224-2435
FARMÁCIA PERMANENTE Remédios 5% Desconto 336-4541
LA TABERNA Restaurante 10% à vista - cheque p/ 30 d 235-4208
CNA - GRUTA Escola de Línguas 10% em cada parcela 241-9317
CDROM Exames radiológicos Descontos Especiais 221-9592
ASSOC. DO FISCO DE M.G. Colônia de Férias Descontos Especiais 031 225-5688

A GRACIOSA Jóias e Ótica Descontos Especiais 326-3694
PSICÓLOGOS/PSIQUIATRAS Psicologia Tabela AMB 338-3494

POSTO JACINTINHO Combustíveis e serviços 6,5% desc. Gasolina a vista 320-2525

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Bancos Liberação de Linhas de Crédito 9981-7967
AFO REPRESENTAÇÔES Consórcio Nacional Volkswagen Grupo Excllusivo da ASFAL 241-4500/7046
ACADEMIA FÍSICO 10 Academia de Ginástica Descontos Especiais 235-2626
ÓTICA REALCE Ótica 20% Armação/10% Lentes 221-9785
ARY NUNES Dentista - Ortodontia Descontos Especiais 327-9696/3089

ASFAL E SINDIFISCO FAZEM FESTA JUNTOS

Visando comemorar o aniversário das duas entidades, ASFAL e SINDIFISCO  

fazem juntas uma festa comemorativa no dia 27 de Agosto. A idéia é unir cada vez mais 

as entidades e a categoria, numa confraternização que possa comemorar o aniversário 

das entidades. Uma comissão formada por Estela Omena, Dilma Gueiros, Glauce 

Kummer,  e , está providenciando todos os detalhes 

do evento, que será informado em breve.

Christina Souza Aunides de Freitas

A ASFAL acaba de realizar convênio com a psicóloga Liedja Santos Rocha, 

que atende na cidade de Arapiraca. Os convênios com psicólogos funcionam através de 

um desconto no valor da consulta, pagando o associado da ASFAL o valor 

correspondente a uma consulta pela Tabela AMB, ou seja, o mesmo valor pago pelo 

ASFAL-SAÚDE a seus credenciados. Nesta edição, na página 14, trazemos a relação 

completa dos psicólogos credenciados da ASFAL.

PSICÓLOGA FAZ CONVÊNIO PARA ATENDER EM ARAPIRACA

Advogada da ASFAL ladeada das consultoras da Tropicana



16 ASFAL

"Eu considero a gestão do 

Robson Gueiros muito boa. 

Ele tem conseguido dar a 

estabilidade que a associação 

precisa ter, porque nós não 

somos apenas uma entidade 

de classe, mas cuidamos de 

um serviço que é importante 

para todos que é a saúde, e o 

Robson Gueiros é a pessoa 

que precisávamos para 

garantir que o nosso plano estivesse bem 

financeiramente, e conseqüentemente possa continuar 

prestando os excelentes serviços que presta à categoria. 

Além disso, o Robson Gueiros conseguiu também 

participar de questões outras de interesse da categoria, 

relativos a política salarial, lei orgânica, enfim todos os 

movimentos da categoria tem sido acompanhados de 

forma atenta pelo companheiro Robson Gueiros. De 

forma que eu não apenas avalizo a administração que 

ele está fazendo, mas também que ele continue à frente 

da ASFAL, que é um desejo da maioria da categoria, 

como tenho podido observar. Não precisamos fazer 

experiências de mudar aquilo que está sendo feito de 

forma correta que é a administração do Robson 

Gueiros, e eu particularmente tenho muita satisfação de 

participar, avalizar e apoiar esse novo mandato que 

tenho certeza que o Robson conseguirá à frente da 

ASFAL".   JOÃO NETO

Lideranças e associados dão depoimentos em relação a atual administração da ASFAL

“Sou pensionista desde 

1975 e associada da 

ASFAL desde 1990. Eu 

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

administração da ASFAL 

como muito positiva. A 

transparência das ações, a 

prestação de contas, a 

divulgação das atividades 

com bastante precisão, a 

expansão dos convênios e 

eu ressalto o convênio com o Banco Mercantil do 

Brasil que tem um atendimento excelente, a agilidade 

e presteza nas informações que precisamos aqui na 

ASFAL. Em relação as pensionistas, eu ressalto a 

nossa inserção nas causas judiciais, que nós tínhamos 

muita dificuldade, e houve uma valorização das 

pensionistas, das nossas famílias. Além disso o acesso a 

diretoria tem sido muito fácil. O Robson Gueiros 

colocou o número do seu celular a nossa disposição, 

para que a gente pudesse acompanhar nossos 

processos, então tudo isso é motivo de parabenizar 

esta administração pela qualidade dos serviços 

oferecidos. Não menosprezando as outras, eu diria que 

esta foi uma das melhores diretorias para nós 

pensionistas principalmente. Até o direito de voto nós 

conseguimos agora, nesta administração, porque se 

somos representantes diretos dos titulares, temos todo 

o interesse em tudo o que ocorre na ASFAL, se ela vai 

bem ou mal nos atinge diretamente, então nada mais 

justo do que termos direito a votar. Em relação ao 

sistema de atendimento do ASFAL-SAÚDE eu 

considero um dos melhores do Estado. Eu morava em 

Atalaia e tinha que vir aqui buscar uma guia, para 

depois ir ao médico, e agora não, é tudo direto ao 

médico, isso foi realmente muito positivo. Eu estive 

recentemente com minha mãe na UTI e fui muito bem 

atendida, não tive nenhum problema. Por tudo o que 

está sendo feito eu incentivo ao Robson Gueiros que 

continue à frente da ASFAL para que dê seqüência ao 

trabalho iniciado”. MARIA JOSÉ VIEIRA DA 

ROCHA  PENSIONISTA

“Eu acho que essa 

e l e i ç ã o  p a r a  

presidente da ASFAL 

terá chapa única, e 

caso não tenha, que 

me desculpem os 

companheiros, mas 

m e u  v o t o  é  d e  

Robson Gueiros pelo 

trabalho que tem 

real izado e pelo 

grande amigo que ele é. Eu acho que temos muito a 

melhorar, e que não podemos nos dar por satisfeitos, 

porque aí o homem morre. É preciso sonhar ainda mais 

pois só assim podemos construir algo grande” ZÉ 

MARCIO

"Eu vejo que nesta 

a d m i n i s t r a ç ã o  d o  

R o b s o n  G u e i r o s  

m u i t a s  c o i s a s  

mudaram para melhor. 

O zero oitocentos foi 

uma dádiva para os 

associados da ASFAL, 

antes a gente tinha que 

vir aqui, para só depois 

ir ao médico, agora a 

gente vai direto, dando 

muito mais conforto para todos. Eu não tenho ouvido 

nenhuma crítica ostensiva ao Robson Gueiros, acho que 

em time que está ganhando não se mexe, e como a 

categoria está satisfeita com sua administração, eu acho 

que ele tem que continuar sendo nosso representante na 

ASFAL", CACALO

“Pela sua seriedade e a 

transparência com que 

tem administrado, essa 

eleição vai ser chapa 

única, e a gente precisa 

mesmo de líderes que 

trabalhem assim. Eu 

trabalhei com ele em 

Palmeira dos Índios e 

ele foi muito sério e honesto no trabalho que realizou 

ali, e eu já sabia que ele realizaria um grande trabalho 

na ASFAL, por isso eu voto nele novamente para dar 

continuidade a esse grande trabalho”, JOSÉ 

TEIXEIRA - ACA e Vice-prefeito eleito de Estrela de 

Alagoas.

"Havia problemas de fluxo de caixa e de administração, 

e o Robson Gueiros conseguiu organizar isso, dando 

credibilidade ao plano, fazendo com que todos 

percebessem que teriam que priorizar o ASFAL-

SAÚDE, o que foi muito importante para garantir a 

estabilidade que temos hoje. Eu recebi o apoio do 

Robson Gueiros na minha eleição e do mesmo modo 

darei meu apoio para ele na sua reeleição para a 

ASFAL, eu não posso me negar, pois não sou de fazer 

isso com ninguém e especialmente no caso do Robson 

Gueiros que vem fazendo uma administração muito 

correta". ELVIO CAVALCANTE é Presidente da 

ASSIFEAL.

"As pessoas me dizem que em time que se 

ganha não se mexe, mas eu acho que deve mexer para 

ganhar de goleada, no entanto, não se pode tirar o 

treinador, que o caso é o Robson Gueiros, e estou 

pronto para colaborar para sua permanência à frente da 

nossa ASFAL. Eu sou um admirador da sua gestão e 

serei um soldado para a permanência dele na ASFAL".  

EUGÊNIO BARROS é Presidente licenciado do 

Conselho Deliberativo da ASFAL e Diretor Geral do 

DETRAN/AL.

ESPAÇO PARA DEPOIMENTO DE ZÉ 

ADELSON PRESIDENTE DO SINDIFISCO

"Estou admirado com a 

transparência e a condução 

da nossa associação pela 

atual administração. Desde 

que o Robson Gueiros se 

lançou como candidato à 

ASFAL pela primeira vez, 

que eu o apoiei, pois já o 

conheço há vários anos e 

sabia que sua administração 

daria certo, como assim o foi. 

É importante para o processo que ele tenha 

continuidade, pois agora é que vamos colher os frutos 

desses anos em que ele organizou a casa". ROBÉRIO 

BARBOSA e Fiscal e Prefeito eleito de Belo Monte.
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