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ASFAL completa 46 anos com
grande festa e muita animação

Projeto  mudará Clube

da ASFAL para a praia

Anuncie conosco! Entre em contato com nossa Diretoria de Comunicação: (82) 3338-3494

 ASFAL comemorou os 46 anos da entidade com 
grande estilo, no dia 25 de agosto, no Clube Fênix, 
recebendo aproximadamente 1.300 convidados para A

uma noite de confraternização e muita diversão. Na solenidade 
estiveram presentes, além da Família Fazendária, amigos, 
parentes e autoridades convidadas. A festa, que entrou pela 
madrugada do dia 26,  foi animada pela banda Social Dance e o 
Buffet Favo de Mel, recebendo elogios de todos os que estiveram 
presentes. A arrecadação de 1.200 quilos de alimentos para 
doação a entidades carentes complementou o sucesso do evento, 
deixando associados e diretoria satisfeitos com o resultado 
obtido.

Veja as fotos do evento nas páginas 08 e 09. 

Com o intuito de proporcionar mais conforto e comodidade aos 
associados, um projeto conjunto da diretoria da ASFAL e do Conselho 
Deliberativo, caso aprovado, mudará a sede do clube, hoje situada no bairro 
de Pinheiro, para a praia de Jacarecica, no mesmo terreno onde hoje 
funciona a Escola Fazendária. Uma comissão criada especialmente para 
viabilizar o andamento do projeto aguarda o posicionamento da Secretaria 
da Fazenda e do Governo do Estado, que definirá se será possível a concreti-
zação da idéia.

Veja matéria na página 13

Diretoria faz entrega 

de alimentos à 

instituições carentes
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Diretoria da ASFAL confirma tradição

na realização de grandes festas

     O Fisco alagoano está 

cedendo mais um talento 

dos seus quadros para 

contribuir com o Estado. 

Tr a t a - s e  d o  F i s c a l  

aposentado Inácio Silva, 

que foi eleito presidente 

d a  A s s o c i a ç ã o  d o s  

Treinadores Profissionais 

de Futebol de Alagoas - 

ASTEFAL. A associação, 

pr imeira  na histór ia  

alagoana, foi fundada no 

dia 03 de outubro de 2005, 

e tem como objetivo 

principal organizar e lutar 

pe los  d i re i tos  des ta  

categoria profissional. 

Inácio explica que a 

idéia para a criação da 

ASTEFAL surgiu após a 

realização do primeiro 

curso de capacitação para 

técnicos  de  futebol ,  

realizado entre agosto e 

setembro de 2005, quando 

cerca de 60 profissionais 

aprovaram a idéia da 

criação da entidade. Após 

eleita a diretoria, a quem 

coube a preparação do 

estatuto da entidade, está 

sendo preparada agora a 

posse, marcada para o dia 

25 de agosto de 2006.

A nova associação 

terá ainda o papel de 

defender os interesses e 

direitos individuais dos 

associados, como também 

de promover cursos de 

capacitação profissional e 

de promover eventos 

esportivos através da 

realização de convênios 

com órgãos públicos, 

entidades privadas e outras 

associações. Inácio explica 

que todas as ações visam 

propiciar a organização e 

ampliação do mercado de 

t r a b a l h o  p a r a  e s s e s  

profissionais alagoanos.

Apesar da profissão 

de treinador de futebol ser 

regulamentada pela Lei 

8.650/93, ainda há muitos 

que não se capacitam para 

exercê-la adequadamente. 

A  A S T E FA L  s u r g e  

também como entidade 

que vai fazer este papel de 

f iscalizar o exercício 

regular da profissão, 

fazendo com que a lei seja 

cumprida, através do 

credenciamento e da 

autorização para que o 

profissional técnico de 

futebol seja reconhecido e 

valorizado. 

Regularização

Q u e m  n ã o  é  

profissional de educação 

física, ou não exercia a 

profissão antes de 1993, 

precisa passar por uma 

preparação para poder 

exercer a profissão de 

treinador de futebol. A 

ASTEFAL irá realizar 

cursos com este objetivo, e 

somente quem realizá-los 

p o d e r á  r e c e b e r  

a u t o r i z a ç ã o  p a r a  o  

exerc íc io  regular  da  

profissão. Esses cursos 

prevêem inclusive,  a  

realização de estágios em 

c l u b e s  d e  f u t e b o l  

profissionais. 

          

  Dificuldades

P a r a  q u e  a  

associação possa exercer 

p l e n a m e n t e  s u a s  

atividades, ainda precisa se 

estruturar adequadamente. 

Para isso, está pleiteando 

uma sala na Sede da 

Federação Alagoana de 

Futebol, que servirá com 

sede para iniciar suas 

atividades. Para isso, a nova 

associação espera contar 

com o apoio de todos os que 

trabalham com esporte, 

sejam órgãos públicos ou 

privados.

Para o treinador de 

f u t e b o l  A d e i l d o  

Damasceno, que faz parte 

da diretoria da ASTEFAL, 

e que já foi técnico de times 

como CSA, CSE e ASA, a 

maior dificuldade dos 

técnicos de futebol em 

A l a g o a s  é  o  

reconhecimento. Ele diz 

que a preferência é sempre 

dada a técnicos de fora do 

Estado, em detrimento dos 

profissionais alagoanos, 

mesmo que o profissional 

d a  c a s a  s e j a  m a i s  

capacitado e experiente.

Esta espécie de 

discriminação, que coloca 

sempre o técnico de fora 

como melhor do que o da 

casa é uma das principais 

lutas que a ASTEFAL 

pretende realizar,  no 

sentido de que se valorize 

mais a prata da casa. Além 

disso, o profissional técnico 

de futebol possui, por 

natureza da profissão, 

Associado da ASFAL é presidente de Associação de Técnicos de Futebol

            Asfal

Inácio aproveitou 

para agradecer a ASFAL 

pelo apoio recebido, e que 

espera contar com todos 

os colegas nesta nova 

missão que recebeu. 

Inácio foi diretor da 

ASFAL e membro do seu 

Conselho Deliberativo, 

além de ter exercido a 

p r e s i d ê n c i a  d a  

ASSIFEAL. Agradeceu 

também ao presidente 

Robson Gueiros e toda a 

diretoria da ASFAL pelo 

espaço concedido para a 

divulgação da ASTEFAL.    

fuma vida muito instável, 

sendo demitido com muita 

rapidez, e nem sempre 

readmitido da mesma 

f o r m a  .
Ad e i l d o  l a m e n t a  

ainda que esse tipo de 

mentalidade seja uma coisa 

de Alagoas, já que segundo 

ele, em Pernambuco, Estado 

visinho, os técnicos são, em 

sua maioria, do próprio 

Estado. Ele afirma ainda que 

quando um técnico alagoano 

é contratado por um time 

local, se dá certo ratamento, e 

quando o profissional é de 

fora, esse tratamento é muito 

s u p e r i o r .    

Antônio Inácio presidente, Tanemburgo Menezes secretário, Adeildo

 Damasceno Diretor de Patrimônio e Elias Inácio do Conselho Fiscal

A diretoria da ASTEFAL tem atuação social, realizando atividades

com crianças carentes, visando a educação através do esporte
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ABRAHAO ALVES DE SOUZA                              08

AGENOR SEVERO DOS SANTOS                     02

ALDA CELINE F RAMOS                                     13

AMAURI ALEXANDRE ALVES                             14

ANTONIO DE ALBUQUERQUE L.FILHO  23

ANTONIO SIMPLICIO FILHO                              02

ARNALDO PINHEIRO GAMA                              01

ARNOBIO RAMOS MATIAS                                17

ARTUR ROGERIO F DA MATA                            18

AUDALIO MARINHO NEVES                               23

AUGUSTO ALVES NICACIO FILHO                    29

AUREA DA SILVA CONRADO VEIGA                  02

AYRTON ALMEIDA                                              16

BENEDITA BOIA DE LIMA                                   20

BENEDITA DE PAULA CAVALCANTE                 07

BERENALDO COSTA BARROS                          12

CARLOS HENRIQUE R. TEIXEIRA                     27

CELINA LINS DE SOUZA                                    26

CELINA MEDEIROS DOS SANTOS                    15

CHRISTIANA SANTA RITTA VOSS                     03

CICERO DIAS BEZERRA                                    13

CLARISSA SAMPAIO RODRIGUES                    03

CLAUDIA MARIA DE GOES LIMA                       19

CORNELIO BATISTA DA SILVA                           20

CRISTIANO GEORGE DOS SANTOS                02

CRISTINA LAURA S. DE ALMEIDA                     02

DANIEL TENORIO ABS                                       09

EDSON BATISTA LUZ                                         23

ELAINE C. M. DE MELO CAVALCANTE             21

ELIENE BATISTA LIMA                                        29

ELY WALTER CAVALCANTE LIMA                      21

ERNANDE DE ALBUQUERQUE CHAVES          04

EVERALDO LINS TAVARES                                20

FABIANO CAVALCANTE VASCONCELOS         30

FRANCISCA ELIZABETH A DA SILVA                 22

FRANCISCO BESERRA FILHO                           02

GERSON DE MEDEIROS REGO                        31

GERUSA FERREIRA DA SILVA                           13

GILSON ANTONIO DA SILVA                               24

GILVAN FREIRE CLEMENTINO                          25

GIRLENE MELO DAS NEVES                             03

HAMILTON RODRIGUES SANTOS                     07

HELIO SIMOES COSTA                                       20

HELION LISBOA DE SA FILHO                           10

HERMINIO RICARDO M MORGAN                     04

HERMOGENES DE MELO NETO                       24

INARA MARIA WANDERLEY GALLINDO            05

ISABEL DOS SANTOS OLIVEIRA                       15

ISMA CARDOSO PONTES                                  05

ISMAR ALVES MALTA                                          02

JACQUE DAMASCENO PEREIRA                      22

JACY DA ROCHA CORDEIRO                            26

JORDANIO JOSE RIBEIRO                                28

JORGE RICARDO DE SOUZA                            12

A diretoria executi-
va da ASFAL fez a entrega 
de cerca de 1200 quilos de 
alimentos para entidades 
beneficentes. Os alimentos 
foram arrecadados na festa 
de comemoração dos 46 
anos da entidade, realizada 
no Clube Fênix no dia 25 de agosto último. Algumas 
das entidades beneficiadas foram: o Lar Francisco de 
Assis, a Casa Dom Bosco e a Casa do Caminho. 

Desta vez, a grande quantidade de alimentos 
arrecadados, a maior desde o início da iniciativa, se 
deveu principalmente ao sucesso de participação que 
a comemoração festiva obteve, onde aproximadamen-
te 1300 pessoas, dentre associados, familiares e 
autoridades convidadas puderam desfrutar de uma 
noite de grande confraternização, demonstrando 
acima de tudo a união que reina entre os que fazem a 
Família Fazendária Alagoana.

A diretoria da ASFAL informa a todos os 
associados que o convênio com a OI Celular, para 
aquisição de novos aparelhos foi encerrado. No 
entanto, todos os associados que já possuem o 
serviço, continuarão a ser atendidos normalmen-
te, sem prejuízo dos serviços oferecidos.

JOSE CARLOS SILVA                                         25

JOSE DE CARVALHO PEDROSA                       04

JOSE DE MELO GAMA                                       29

JOSE FLORENTINO DE LIMA VERAS               31

JOSIEL XAVIER DA SILVA                                   13

JOSIVAL LUIZ SILVA                                            04

JURACI MEDEIROS PEREIRA                            09

KATIA SHEILA FERNANDES DUARTE               18

KLEBER FALCAO M GUEDES                            22

KLEBERSON DO REGO LIMA                            10

LAURITA MEDEIROS TAVARES                          27

LUIZ DE SOUZA BANDEIRA                               18

LUIZ PEDRO DA SILVA                                        23

LURDIAN SOUSA SANTOS                                 16

MANOEL LOPES DE A. FILHO                            19

MARCELO JOSE F.DE A.ARAUJO                      11

MARCIA FARAH                                                   04

MARCIA MARIA B BARBOSA                             30

MARCIA MARIA SILVA DE LIMA                         30

MARCOS ANTONIO GARCIA                             14

MARIA CATHIA LISBOA FREITAS                      12

MARIA CELIA DE SOUSA GOMES                    12

MARIA DAS DORES COSTA                              20

MARIA DE FATIMA DA SILVA                             26

MARIA DE LOURDES LIMA MIRANDA              29

MARIA DO R.S.B.SANTOS T.MELO                   13

MARIA DO SOCORRO S.DE MELO                   19

MARIA DOS SANTOS TAVARES                        10

MARIA ELZA DE OLIVEIRA                                02

MARIA EUNICE TRINDADE SILVA                     23

MARIA HELENA FERREIRA PASTOR CRUZ     04

MARIA JOSE TORRES CAVALCANTE               22

MARIA LUCIA LIMA BRITO                                 12

MARIA LUCIA OLIVEIRA LIMA                           29

MARIA MARTHA ALVES DE OLIVEIRA              30

MARIO SERGIO MARTINS DE CASTRO           28

MAURICIO ARAUJO DE OLIVEIRA                    25

NEYTON COSTA CARVALHO                            09

OSCAR DE SOUZA FERNANDES                     05

PAULO JOSE PEIXOTO PIMENTEL                  23

PAULO ROBERTO DE R ABRAHAO                  18

PEDRO CAMPOS DE PAULA                             28

PLACIDO AUGUSTO FONSECA DIAS              27

RANULFO SILVA ARAUJO                                 07

RICARDO MAGNO F. DA SILVA                         05

RILDO GOMES DE OLIVEIRA                            17

ROBERTO FERNANDO DA S.VERCOSA          18

SAADIA MARIA QUININO DA SILVA                   15

SIDNEY GUIMARAES DE SOUZA                     23

SIRTES ALLAN LIMA MIRANDA                         04

TANIA DORIANE D.GALINDO FALCAO             19

TANIA NUBIA PEIXOTO COSTA                         10

TERCILIA ARAUJO DE ALMEIDA                       13

UBIRACILDA SA CAVALCANTE                         05

VALERIA COTRIM DE MACEDO                        05

WALDECK SILVA MOREIRA                               27

WALTENBERG LIMA DE SA                               06

ZAIRA SANTA RITA MEYER                               13

ZENITE MACHADO PACHECO                          03

ADIRSON DE CASTRO                                   29

AGUINILTO GOMES CORREIA 13

ANA DANTAS GONCALVES 08

ANDRE LUIS S GANDOLFO 12

ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA 01

ANGELA CARMEM R DE LIMA 21

ANTONIO ALVES MONTEIRO 25

ANTONIO CARLOS LIMA REZENDE 20

ANTONIO OLIVEIRA DE MORAES 23

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

CELEIDA LIMA 21

CELSA MESSIAS DO NASCIMENTO 24

CICERA SILVA MELO 22

CIRIACO BARROS 16

CLERY HENRIQUE ROCHA 06

CONCEICAO A GUIMARAES ROSA 14

CREUZA CAVALCANTE LIMA 20
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ASFAL DOA ALIMENTOS ARRECADADOS

FIM DO CONVÊNIO COM A OI CELULAR

N o s s a  A S F A L  

continua crescendo e se 

desenvolvendo a cada dia. 

Temos mantido, ao longo de 

nossa administração, que 

teve início em janeiro de 

2001, o compromisso assumi-

do diante de toda Família 

Fazendária, de realizarmos 

um trabalho com seriedade, 

profissionalismo e total 

transparência. Essas metas 

têm sido buscadas a cada dia 

de trabalho, através de um 

acompanhamento constante 

que temos feito em conjunto 

com os demais companheiros 

e em especial com a valorosa 

contribuição dos membros 

do Conselho Deliberativo, 

que têm nos ajudado na 

condução da nossa associa-

ção.

Sempre há algo para 

melhorar, e nunca estamos 

satisfeitos totalmente com os 

resultados, entendemos que 

a perfeição precisa ser 

buscada a cada dia. Tudo é 

feito objetivando a satisfa-

ção dos nossos associados. 

Te m o s  b u s c a d o ,  

Di re tor ia  Execut i va  e  

Conselho Deliberativo, em 

todo momento, trabalhar em 

conjunto com a Família 

Fazendária, procurando 

ouvir opiniões, as críticas e as 

sugestões para a melhoria do 

nosso trabalho. Os usuários 

dos serviços da ASFAL são 

importantíssimos nesse 

processo, pois muitas vezes 

são eles quem nos mostram 

onde podemos melhorar. 

Tudo o que nos chega é 

analisado e sempre temos 

buscado responder dentro 

das nossas possibilidades.

M a i s  u m a  v e z  

ressaltamos o trabalho serio 

e abnegado desenvolvido 

pelo Conselho Deliberativo 

em conjunto com a Diretoria 

Executiva da ASFAL, que 

tem sido de fundamental 

importânc ia  em nossa  

missão, pois são esses 

conselheiros que aprovam 

ou não, as mudanças que são 

apresentadas,  a lém de 

sempre estarem contribuin-

do com idéias inovadoras. 

Desde o primeiro dia a 

frente dos destinos de nossa 

instituição, colocamos em 

prática uma administração 

comparti lhada, ao que 

atribuímos o sucesso alcan-

çado. Estaremos sempre 

buscando o melhor. Essa 

parceria tem sido aprovada 

por todos, pois sabemos que 

nosso patrimônio precisa ser 

bem cuidado, e somente com 

a participação de todos é que 

conseguiremos esse objeti-

vo.

46 ANOS DA ASFAL

No último dia 25 de 

agosto comemoramos 46 

anos da nossa ASFAL, 

completados no dia 10 desse 

mesmo mês, com uma 

grande festa realizada no 

C l u b e  F ê n i x ,  q u a n d o  

estiveram presentes aproxi-

madamente 1.300 pessoas, 

dentre associados, familia-

res e autoridades convida-

das, que puderam se confra-

ternizar, retratando uma 

entidade unida, coesa, forte 

e respeitada diante de toda a 

sociedade, devido ao traba-

lho que vem sendo desenvol-

vido ao longo desses 46 anos 

de existência, ultrapassando 

as dificuldades que se 

apresentaram.

Imensa foi a satisfa-

ção dos presentes, que 

tiveram a oportunidade de 

participar de sorteios de 

prêmios variados (televisão, 

m i c r o o n d a s ,  m i c r o s y-

stem...), de um delicioso 

jantar, servido pelo buffet  

Favo de Mel e de um grande 

baile animado pela excelente 

banda Social Dance, se 

estendendo as festividades 

até as 3h do sábado, deixan-

do os presentes com aquela 

sensação de quero mais.

E n s e j a m o s  q u e  

outros tantos 46 anos sejam 

comemorados dessa manei-

ra, mantendo-se sempre 

uma administração séria e 

transparente, diante deste 

grande patrimônio que 

temos construindo juntos ao 

longo destes anos e que 

temos a obrigação de mantê-

lo.

Nossa obrigação é a busca da perfeição administrativa

Robson Gueiros é o 

presidente da ASFAL

CRISTIANO SAMPAIO V DA ROCHA 28

DAMARIS LUCIA DE O. COSTA 09

DENISE QUIRINO VIANA WANDERLEY 08

DIOGO DE M. C. DE ALBUQUERQUE 13

DIONE MARINHO LINS 03

DJALMA VASCONCELOS G.DE AQUINO 25

DJARIO ALEXANDRE GALINDO 09

DULCE BATISTA MOURA 22

EDLA DOS ANJOS ARGOLO 25

EDUARDO NASCIMENTO DOS SANTOS 04

ELAYNE CHRISTINA DOS S. COSTA 24

ELENICE DOS SANTOS ANDRADE 15

ERASMO NOVAIS TORRES 28

ETELVINO TAVARES SANTOS 11

FABRICIO REIS MONTARGIL 22

FLAVIO MELO DE PAULA 02

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

JAMES JORGE SOARES DA SILVA 16

JORGE COSTA 28

JORGE HENRIQUE V DE ALQUERQUE 21

JOSE ARNALDO ROCHA BARBOSA 01

JOSE BARBOSA DA SILVA IRMAO 20

JOSE CARLOS LESSA 26

JOSE DOS SANTOS FILHO 06

JOSE EDSON COIMBRA PEIXOTO 03

JOSE EDSON L E SILVA 14

JOSE FRANCINO VALENTIN 30

JOSE JESSE FERNANDES  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 PADILHA DE MELO 28

JOSUE BARBOSA DOS SANTOS 29

JULIO TENORIO GAMELEIRA 12

LEILA ROSANA PASSOS DA SILVA 23

LUIZ ANTONIO WANDERLEY 09

LUIZ CLAUDIO S DE SOUZA 24

LUIZ DE GONZAGA CAVALCANTE 17

MADSLEINE LEANDRO DA COSTA 29

MARCELLO LOURENÇO DE OLIVIERA 06

MARCELO HENRIQUE MOTTER 01

MARCOS ALMEIDA DA SILVA 08

MARCOS ANTONIO CASADO LIMA 03

MARCOS ANTONIO DA SILVA ARAUJO 24

MARCOS FERNANDES DE LIMA 03

MARIA APARECIDA DA R. PEREIRA 21

MARIA CONCILIA PINTO GAMELEIRA 18

MARIA DA GLORIA DOS A CRUZ 14

MARIA DA GUIA FEIJO 19

MARIA DAS DORES DA S. MARQUES 12

MARIA JOSE CARDOSO DE MENEZES 03

MARIA LUCIA DO NASCIMENTO GAMA 09

MARIA MARTA DAMASCENO NEGRI 23

MARIA RAFAELA FEITOSA ALVES 24

MARIA VITORIA G. RODRIGUES 19

MARIO GALINDO MARTINS 11

MILTON DE OLIVEIRA MARINHO 08

NELSON CLAUDIO M S SOBRINHO 26

ODESIO TENORIO DE HOLANDA 15

OTAVIO LESSA SARMENTO 11

PAULO IRAN TELES 10

RUBENICIO IZIDRO DA SILVA 25

SANTINO MONTE S. DE OLIVEIRA 06

SELMA RAMOS DE OLIVEIRA 10

SERGIO SILVA DE CARVALHO 15

TANIA PINTO PAES REZENDE 19

TERESINHA ENILDA C.DOS S.PITA 01

TEREZA MARIA MARTINS SANTOS 04

URSULINO BARBOSA DA SILVA NETO 03

VERONICA MEDEIROS SAMPAIO 08

VINICIUS YOSHINORI YANAGIHARA 25

WAGNER JOSE DIAS 15

WALTER DE MELO MEIRA 25

WILMAR ROCHA CARRIIJO 12

                 EMPRESA                 RAMO                VANTAGEM                        FONE

FRV SEGURADORA Seguros em Geral Seguradora oficial da ASFAL 3354-2911
MAKRO Supermercado no atacado Acesso livre 3218-6000
RN INFORMÁTICA Produtos de Informática Garantia do menor preço 3221-6640
ECOPARK AQUÁTICO Parque aquático p/ crianças Condições especiais 3328-6888
DATA FUTURE Cursos de Informática 15% de Desconto 3327-5305
IBRATEC Escola de Informática 30% de Desconto 3231-6676
DATA CONTROL Escola de Informática Descontos Especiais 3327-3661
CASA DA VERDADE Funerária 15% à vista, 10% 30 dias 3336-2107
FLULOOK Ótica Descontos Especiais 3325-5533
STOP FAST AUTO SERVICE Serviços em automóveis 10% á vista, 5% 30 dias 3326-3200
PIZZA BAR O PIANO Pizzaria Ent. Domicílio 10% Desc. 3235-1299
DROGARIA STA. HEDWIGES Remédios 20% á vista, 15% 20 dias 3326-6374
HIDROFER Elétrico, hidráulico e ferragens 15% à vista, 10% 30 dias 3325-3066
COLMED Lâmpadas e materiais diversos 15% à vista, 10% 30 dias 3357-3000
FÊNIX PNEUS Pneus e Serviços 10% à vista,  5% 30 dias 3354-2282
AFFEGO-CALDAS NOVAS-MG Pousada Águas Térmicas Descontos Especiais 062  224-2435
LA TABERNA Restaurante 10% à vista - cheque p/ 30 d 3235-4208
CNA - GRUTA Escola de Línguas 10% em cada parcela 3241-9317
CDROM Exames radiológicos Descontos Especiais 3221-9592
ASSOC. DO FISCO DE M.G. Colônia de Férias Descontos Especiais 031 225-5688
ÓTICA SANTA LUZIA Ótica Descontos Especiais 3223-6699
PSICÓLOGOS/PSIQUIATRAS Psicologia Tabela AMB 3338-3494

TRANSAMÉRICA TURISMO Agência de Turismo 3322-1112Condições especiais
POSTOS DE COMBUSTÍVEL Combustíveis 6,5% desconto gasolina à vista 3338-3494
ART´S GOLD Ótica, Jóias, Relógios,Presentes 15% desc à vista ou 30/60/90 3336-3030
GOLD´STAR 3336-3100Ótica, Jóias, Relógios,Presentes 15% desc à vista ou 30/60/90
CEAP Cursos Profissionalizantes Descontos especiais p ASFAL 3337-1290
FACULDADE PONTES DE MIRANDA Faculdade Condições especiais 3325-7772
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FEBRAFITE incentiva voto em candidatos do Fisco
      Durante alguma fase 

da vida, muitas pessoas se 

questionam com relação a 

tão famosa auto-estima e 

algumas chegam a con-

fundi-la com a boa apa-

rência física, o que consi-

dera-se um engano. Na 

verdade, auto-estima é a 

c a p a c i d a d e  q u e  u m  

i n d i v í d u o p o s s u i  d e  

confiar em si próprio, de 

saber que tem capacidade 

e poder para enfrentar os 

desafios da vida, expres-

sando de forma adequada 

seus sentimentos para si e 

os outros, como também 

s u a s  n e c e s s i d a d e s  e  

desejos. Ou seja, é saber 

se valorizar e ter amor 

próprio, porque todos nós 

temos o direito e merece-

mos ser felizes e para que 

isso aconteça sua auto-

estima deve estar em um 

bom nível, pois quanto 

maior, melhor.

Sua baixa gera um 

desequilíbrio mental e 

c o r p o r a l  a t r a v é s  d e  

sentimentos negativos e 

sensações desagradáveis e 

de impotência, gerando 

a n s i e d a d e ,  m e d o  

depressão, fobias e outras 

sér ies  de  problemas .  

Costumam-se também 

confundi-la com egoísmo, 

mas muito pelo contrário, 

aquele que ama a si próprio 

e se respeita, não tem a 

Auto-estima
* Ana Paula Albuquerque

necessidade de prejudicar 

o outro.

Geralmente quem 

tem baixa auto-estima 

possui sim a necessidade de 

buscar ser uma pessoa 

amada, são pessoas que 

geralmente têm tendências 

perfeccionistas, precisando 

sentir-se no controle de 

tudo na sua vida, levando-a 

a altos níveis de estresse; se 

vitimizam, culpando os 

outros por seus problemas, 

não assumindo as suas 

r e s p o n s a b i l i d a d e s ,  

reagindo com raiva e 

geralmente na hora errada 

e para a pessoa errada; com 

isso temem correr riscos; 

t ê m  d i f i c u l d a d e s  d e  

encarar os outros nos olhos 

por muito tempo; têm 

pouca concentração e são 

causadores de problemas, 

com freqüência não dão 

certo  no casamento 

porque se casam por 

motivos errados; tendem a 

buscar no álcool, drogas ou 

fumo a fuga para seu 

e n f r e n t a m e n t o ;  s e  

p r e o c u p a m  

demasiadamente com o 

que os outros falam a seu 

respeito, evitando emitir 

suas opiniões sobre seus 

valores, pensamentos e 

sentimentos e geralmente 

estão acima do peso.

Q u a n t o  m a i s  

v e r d a d e i r o  v o c ê  f o r  

consigo mesmo (a). melhor 

será o seu conceito e maior 

será a sua auto-estima. 

Temos que construir 

o nosso amor próprio!!! E 

se você não consegue fazer 

isto sozinho (a), procure a 

ajuda de um profissional 

adequada.

Deixe de lado as 

frustrações e aprenda a 

trabalhar com o que você 

tem de real, essa é a ligação 

mais importante. Ser feliz 

com aquilo que temos e 

nunca nos transformando 

naquilo que as outras 

pes soas  querem que  

sejamos. 

Psicóloga 
clínica, com formação em 
Gestalt Terapia, especialista 
em Psicologia Hospitalar, 
atuando no Hospital do 
A ç ú c a r  n o s  s e t o re s  d e  
Oncologia e UTI geral e com 
menores abandonados, sob o 
risco de vida no Complexo 
E d u c a c i o n a l  H u m b e r t o  
Mendes, com consultório na 
Clínica Sanitas. Telefone (82) 
3327-6210.

* Dr Ana Paula Albuquerque 
Ol ive ira é ps i

L A B O R A T Ó R I O

Dra. Alessandra Oliveira

Citologia
Colposcopia

- Citologia

- Biopsia
         - Colo
         - Vagina 
         - Vulva - Culturas em Geral

- Colposcopia

- Captura Hibrida

- Cauterização Química

Rua Engenheiro Mário de Gusmão, 603 Sala 39 Ponta Verde - Maceió AL - Telefax: (0xx82) 3327-2727

Lâmpadas e Material Elétrico em Geral

Àvista

Cartão
15%
10%

30/60/90
Sem desconto

EMPRESA DO COLEGA DANIEL ABS

Tendo como objeti-
vo garantir as conquistas do 
Fisco em todo o país, a 
Federação Brasileira de 
F i s c a i s  d e  Tr i b u t o s  
Estaduais – FEBRAFITE 
tem estimulado o lança-
mento de candidaturas 
comprometidas com os 
interesses da classe em todo 
o país. A entidade, que 
acompanhou de perto todo 
o sofrimento do Fisco nos 
ú l t imos anos ,  quando 
foram perdidas vár ias 
conquistas, especialmente 
com a famigerada Reforma 
da Previdência, quer evitar 
que hajam mais perdas, e 
para isso quer que pessoas 
comprometidas com as 
lutas do Fisco sejam candi-
datas e que a categoria vote 
nestas pessoas.  

Vários candidatos 
que concorrem em seus 
Estados e que têm compro-
misso direto com o Fisco 
(Ver quadro ao lado), vão 
defender, entre as principa-
is bandeiras de luta, a 
Reforma Tributária, Lei 
Orgânica Nacional do Fisco 
e outros temas de interesse 
direto da categoria.

Uma das principais 
b a n d e i r a s  q u e  s e r ã o  
defendidas é a da criação de 
uma Lei Orgânica Nacional 
do Fisco. Essa é uma das 
mais antigas reivindicações 
da categoria em todo o 
Brasil , seja nos níveis 
federal, estadual ou muni-

cipal. A FEBRAFITE já 
aprovou uma minuta desta 
Lei, que ainda passará por 
todas as entidades do Fisco 
nacional. Ela estabelece as 
atribuições, prerrogativas, 
deveres e direitos da catego-
ria. A Lei Orgânica Nacional 
do Fisco deverá abranger 
todos os entes federados nas 
suas diversas atividades. 
Depois, cada Estado deverá 
produzir sua legislação 
específica, ou adequar a já 
existente.

Além da definição 
plena de todas as atribui-
ções, a luta dos representan-
tes do Fisco, caso eleitos, 
será a de lutar pela autono-
mia financeira e orçamentá-
ria para as administrações 
tributárias. É um modelo 
como o que foi posto em 
prática para o Ministério 
Público em todo o Brasil e 
que tem trazido grandes 
resultados à sociedade. 
Outra batalha será pelo 
estabelecimento de que o 
cargo máximo da adminis-
tração seja eleito através de 
lista tríplice submetida à 
decisão final do poder 
Executivo respectivo. 

Além da irredutibili-
dade de vencimentos, a Lei 
Orgânica do Fisco Nacional 
consagra outras conquistas 
históricas, como a definição 
de carreira típica de Estado. 
O artigo 12 da proposta 
estabelece que a carreira 
específica da administração 

tributária é denominada de 
auditoria fiscal da Receita, 
com a denominação de 
Auditor Fiscal da Receita 
Federal, de Auditor Fiscal 
da Previdência Social, no 
âmbito da União. Nos 
Estados e Distrito Federal, 
a denominação será de 
Auditor Fiscal da Receita 
Estadual, enquanto que nos 
municípios será de Auditor 
F i s c a l  d a  R e c e i t a  
Municipal.  

Dr. Sandoval de Arroxelas Nobre
Ortopedia - Traumatologia - CRM 1306 SBOT 6196

Dra. Nilda Rosa Leão Maia de Arroxelas Nobre
Odontologia Clínica e Estética - CRO 527

Rua Com. Palmeira, 562 - Farol - CEP: 57021-150
(82) 3326-2480
        3033-3274

Fisioterapia - Odontologia
Ortopedia - Traumatologia
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O presidente da FEBRAFITE Roberto Kupski, candidato no 
Rio Grande do Sul, entre os diretores da ASFAL

· Alagoas → Deputada Estadual: Cáthia Lisboa

·Rio Grande do Sul → Deputado Federal: Roberto Kupski – PTB / Airto João Ferronato – PSB; → 
Deputado Estadual: Antônio Carlos Brites Jaques – PMDB.

·Distrito Federal → Deputado Distrital: Antônio Alves do Nascimento Neto (TONHÃO) - PFL, / 
Antônio Mendes Patriota / Georgina dos Santos Amazonas.

·Minas Gerais → Deputado Federal: José Militão – PTB; → Deputado Estadual: João Ribeiro Bolzoni 
– PTB / Maurílio Leão – PT / Jaquer Ferreira – PDT.

·Mato Grosso → Deputado Federal: Pedro Lima - PFL / Antônio Lúcio de Oliveira Neto (Lúcio 
Mandioca) – PRP; → Deputado Estadual: Hermínio Jota Barreto (J. Barreto) – PL; → Senado: 
Aquino Correa – PRP.

· Ceará → Deputado Estadual: Caetano Guedes Rodrigues / Crisanto Souza Damasceno.

· São Paulo → Deputado Federal: João Eduardo Dado (PDT) / Elzo Sigueta (PMDB); → Deputado 
Estadual: José Arimatéa Paz - PRONA / José Carlos Vaz de Lima – PSDB / Luis Mokiti Yabiku – PDT 
/ Vitor Sapienza - PPS.

· Rio Grande do Norte → Deputado Estadual: Raimundo Fernandes.

·Amazonas → Deputado Estadual: Joaquim da Silva Corado – PPS / Liberman Bichara Moreno – 
PHS/ Gutemberg Leonardo Amorim – PAN.

Candidatos do Fisco em todo o país



Asfal Social irá mudar de Sede 

Rua Jangadeiros Alagoanos, 717  Pajuçara  
Maceió/AL  -CEP.57030-030 Fone: (82) 

337-1290/327-4900 / 327-5040. 
www.ceapcursos.com.br

DESCONTO ESPECIAL PARA
OS ASSOCIADOS DA ASFAL

PÓS-GRADUAÇÃO (LATO-SENSU):
  

l DIREITO PRIVADO  PEDAGOGIA EMPRESARIAL   MBA EM GESTÃO FINANCEIRA

l MBA EM GESTÃO DE PESSOAS  l MBA EM GESTÃO DE LOGÍSTICA E OPERAÇÕES 

INDUSTRIAIS  l MBA EM GESTÃO DE MARKETING     

l MBA EM GESTÃO ESTRATÉGICA DE EMPRESAS

l l

  INSCRIÇÕES ABERTAS

UNIDADE I
Av. Engº Paulo Brandão Nogueira, 160
Jatiúca Maceió - AL CEP - 57036-550

UNIDADE II
Rua José Soares Sobrinho, 119

Jatiúca Maceió - AL CEP - 57036-640

(82)

3325-1588

(82)

3325-7765

 Único Laboratório Alagoano, 
acreditado pela SBPC – 
Sociedade Brasileira de

Patologia Clínica.

 
                             Bacteriologia              Hormônio  

                       Biópsia            
           

Imunologia
                     Bioquímica        

       
Parasitologia

                  Citologia

                    

Urianálise

               Hematologia

 

REALIZAMOS
COLETA

DOMICILIAR

UNILAB FAROL: Rua Dr. Sebastião da Hora, 75 – Farol - Fone: 3241.0983/0566 - Fax.: 3338.3065
UNILAB MANGABEIRAS: Rua Nelson Azevedo de Souza, 157 – Mangabeiras – Fone: 3325.1554 – Fax.: 3325.2781

UNILAB – Posto de Coleta – Instituto da Mama - Rua Engenheiro Maria de Gusmão, 603 – Ponta Verde – Fone: 3327.1600
UNILAB – Posto de Coleta – Centro Médico Dr. Rodrigo Mota - Praça Afrânio Jorge, 380 – Centro – Fone: 3336.1212

Faltando apenas a regulamentação de alguns documentos, o projeto da nova sede do clube da Asfal vai trazer 
ainda mais conforto e entretenimento para os sócios. 

           O clube da Asfal terá 

um novo enderço. Em breve 

ele ficará no mesmo espaço 

onde está localizado a Escola 

Fazendária no Bairro de 

Jacarecica.

De acordo com o 

presidente da Comissão para 

aquisição da nova sede, José 

Adelson Felix de Freitas, no 

terreno onde está localizado a 

Escola Fazendária, existe um 

bom espaço sem utilização. 

Com isso, o conselho solicitou 

a Secretaria Executiva de 

Fazenda a doação de parte 

deste terreno para a constru-

ção do novo clube. 

Todos os setores da 

Escola Fazendária (Diretoria 

Fiscal, Diretoria de Cadastro,  

Diretoria de Mercadoria e 

Trâns i to  e  a  Gerência  

Regional de Arrecadação e 

Fiscal ização)  opinaram 

favorável a idéia, mas pedi-

ram que o prédio não atrapa-

lhe a ventilação da escola 

fazendária (no caso de 

prédios com vários andares)  

nem da visão do prédio para 

mar. A comissão garantiu 

cumprir as exigências solicita-

das. 

A expectativa da 

comissão é que com a constru-

ção do novo clube, os associa-

ASFAL incentiva encontros da Melhor Idade do Clube “Reviver”

    Uma parceria firmada entre 
a Associação do Fisco de 
Alagoas (ASFAL), o Clube 
Reviver e a Associação 
Brasileira dos Clubes da 
Melhor Idade de Alagoas 
(ABCMI-AL) têm proporcio-
nado, há quase 11 anos, 
momentos de lazer para os 
aposentados da ASFAL.

   Todas as quintas-feiras, os 70 
componentes  do  Clube  
Reviver Núcleo Asfal se 
reúnem com o objetivo de 
trazer mais interação e alegrias 
para os idosos da categoria. 

   De acordo com Robson 
Gueiros,  presidente  da  
ASFAL, este momento de 
lazer gera saúde e bem-estar 
aos aposentados da ASFAL. 
“Estes encontros realizados 
pelo Clube Reviver e ABCMI-
AL melhoram a qualidade de 
vida e trazem muita alegria 
para nossos idosos”, disse.

   Entre os 14 clubes da melhor 
idade existentes em Alagoas, 
filiados a ABCMI, apenas o 
Clube Reviver Núcleo Asfal 
consegue ajuda de associação 
para sobreviver. “Nós somos o 
único Clube de Melhor Idade 
de Alagoas que consegue 

contribuição do presidente 

para sobreviver”, afirma Adair 
de Souza, presidente do 
Reviver.

   Além dos passeios locais, 
jantares em parques, realiza-
ções de bingos, palestras 
educativas e confraternizações, 
a ABCMI está tentando trazer 
para Alagoas, em 2008, o 
encontro nacional dos Clubes 
da Melhor Idade. “No nosso 
Estado temos aproximada-
mente 950 idosos filiados, 
distribuídos entre 14 Clubes. 
Queremos privilegiar o Estado 
trazendo o encontro nacional 
para Alagoas”, disse Olga 
Silva, presidente da ABCMI-
AL.

    Todos os anos acontecem 
encontros nacionais e um 

encontro que conta também 
com a participação de grupos 
da melhor idade vindos de 
Portugal. Estes encontros, 
conhecidos como lusobrasilei-
ros, são intercalados. “Esta 
integração com grupos de 
Portugal é muito boa, além de 
ser uma ótima oportunidade 
para viajar e fazer amizades”, 
a f i r m a  O l g a  S i l v a .

    Já em Alagoas, o calendário 
de encontros deste ano foi 
alterado. Até o ano passado 
uma cidade era escolhida para 
acolher o encontro estadual, 
mas, a pedido dos sócios, cinco 
encontros marcaram a passa-
gem do ano. “Realizamos 
encontros locais a pedido deles 
mesmos, assim as pessoas 
participam das festividades na 
sua própria cidade. O encerra-
mento será com a grande festa 
de confraternização (Natal), 
que acontecerá no dia 5 de 
dezembro, aqui na cidade de 
Maceió”, disse a presidente da 
A B C M I - A L .

“Este ano a cidade de 
Penedo foi sede de um encon-
tro, onde obteve a participação 
de 400 pessoas. No mês de 
junho foi a vez da cidade de 
Santana do Ipanema, onde 300 

pessoas participaram da festa. 
Todos estes encontros são 
divertidos e proveitosos, a vida 
está aí para ser vivida mesmo”, 
a f i r m o u  A d a i r  d e  
Souza. O próximo evento dos 
Clubes da Melhor Idade será a 
posse da diretoria do Clube da 
cidade de Delmiro Gouveia, 
que contará com a presença do 
Clube Reviver e ABCMI. “O 
Clube de Delmiro foi fundado 
no mês de maio e somente 
agora a diretoria tomará 
posse. A ASFAL estará 

presente neste momento tão 
importante, pois com um 
evento deste porte, haverá 
geração de renda na cidade, 
que estará mobilizada em 
torno do Clube”, explica Olga.

   “Todas as pessoas acima de 
50 anos deveriam aproveitar 
esta fase da 'Melhor Idade'. 
Nossos encontros proporcio-
nam qualidade de vida. Temos 
que aproveitar o momento de 
hoje, superar os limites para 
não ser pego pela depressão”, 
finaliza  Adair de Souza.

Jantar de integração das associadas do Clube Reviver, 

que conta com o apoio da ASFAL

O presidente da ASFAL Robson 

Gueiros e a presidente do Reviver

Adair de Souza. Ao centro uma 

associada

dos poderão desfrutar de 

mais  conforto e comodidade. 

O novo espaço vem trazendo 

várias novidades para o 

associado. No projeto está 

previsto a construção de 

Albergues para receber 

fazendár ios  v indos  do  

interior. O local pode ser 

usado tanto nos fins de 

semana, quanto no período 

em que os fazendários 

estiverem participando de 

cursos em Maceió. 

C l u b e  m a i s  a m p l o          

Um antigo desejo dos 

associados vai poder se tornar 

realidade com a nova sede. 

Um espaço amplo para 

Outra vantagem do 

clube é a realização com mais 

tranquilidade de festas 

comemorativas dos associa-

dos da Asfal. No antigo clube, 

por estar próximo a casas 

residênciais, as festas acaba-

vam cedo e com isso as 

comemorações festivas da 

Asfal sempre ficavam com 

aquele gostinho de quero 

mais. Com a nova sede  

localizada na praia de 

Jacarecica, os associados 

terão mais comodidade.

estacionamento. Os associa-

dos que forem ao Centro 

Social da Asfal, terá a tran-

quilidade de dispor de um 

espaço próprio para guardar 

os  veículos. O clube também 

estará mais amplo com mais 

mesas, uma grande piscina e 

espaço livre para as crianças 

brincarem no clube. Outra 

novidade é o espaço aberto 

para o banho de mar. O clube 

ficará as margens da praia de 

Jacarecica. Com isso o 

associado terá mais uma 

opção para desfrutar de paz e 

da beleza natural do lugar.

Na área esportiva, 

mais novidades. Os amantes 

do futebol, agora terão um 

espaço dedicado a eles. Está 

previsto no projeto, um 

campo society de futebol. 

Para quem gosta de Volei,  

Basquete ou Futebol de 

Salão, uma quadra poliespor-

tiva também será construída. 

O espaço dedicado aos 

adeptos da sinuca também 

será garantido. Duas mesas 

de sinuca serão instaladas e 

assim garantir mais uma 

opção de laser para os associa-

dos. O projeto prevê também 

a construção de uma sauna.  A 

sauna, além de trazer relaxa-

mento e tranquilidade para os 

usuários, promove um melhor 

equilíbrio entre o corpo e a 

mente. De acordo com a 

comissão deliberativa da 

Asfal, a previsão é que as 

obras sejam iniciadas até o fim 

do ano e a conclusão delas em 

sessenta dias.

O atual Clube Social da ASFAL, localizado no bairro do Pinheiro, 

já não atende satisfatoriamente as necessidades dos associados 
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E m  b u s c a  d e  

sempre proporcionar 

vantagens aos seus associa-

dos, a Asfal possui hoje 29 

convênios espalhados pela 

cidade, oferecendo des-

contos e vantagens para a 

família fazendária.  Entre 

os convênios, parcerias nas 

áreas de educação, saúde, 

lazer, telefonia, alimenta-

ção, combustível e até 

serviços automotivos. 

Um dos parceiros 

que a Asfal tem são os 

postos de combustíveis, 

que oferecem algumas 

vantagens na hora de 

abastecer o carro. Os 

postos de combustíveis 

que firmaram convênio 

com a Asfal, desde o ano 

de 2002, proporcionam 

6,5% de desconto à vista 

sobre o preço de aquisição 

da gasolina e preços 

promocionais nos demais 

produtos ofertados.

No mês de agosto a 

Asfal ampliou as vantagens 

do convênio com postos de 

combustíveis. Agora, o 

desconto de 6,5% na 

aquisição de gasolina, que 

era apenas para compras à 

vista, poderá ser aplicado 

nas aquisições com cartões 

de débito em conta e com 

cheques. 

NOVIDADES

Outra novidade que 

o convênio com os postos 

está oferecendo é a aplica-

ção do desconto de 6,5% 

na compra de combustível 

com cheque pré-datado 

para até 30 dias.   

“Esta conquista 

ocorreu em virtude do 

crédito dos nossos associa-

dos, pois nunca houve 

qualquer tipo de proble-

ma. Esperamos realizar 

mais  convênios  para  

beneficiar nossa categoria 

cada vez mais e mais”, 

disse Marcelo Sampaio, 

Conselheiro da Asfal.

O s  a s s o c i a d o s  

podem procurar os postos 

participantes do convênio: 

(FOTOS) Posto Amélia 

Ro s a ,  l o c a l i z a d o  n a  

Avenida Amélia Rosa, no 

bairro da Jatiuca; Posto 

Val Paraíso, que fica na 

Avenida Penedo, no bairro 

do Feitosa e no Posto 

S a n t o  

Antônio, no 

cruzamento 

d a  L e s t e  

Oeste com os 

Capuchinhos, 

no bairro do 

Farol. 

Asfal e postos de combustíveis ampliam vantagens para associados

      Na atualidade, quando se fala 
em piloto vem em mente “aquele 
motorista que participa de provas 
automobilísticas”, lembramos 
logo de todos os nossos pilotos 
n e s t e  t i p o  d e  e s p o r t e ,  
principalmente do maior deles 
Aírton Senna da Silva, que em 
pleno show na Austrália despertou 
fervorosa admiração da pop-star 
norte-americana Tina Tuner, 
depois de abraçar Senna e após sua 
saída do palco, olhando para o 
público afirmou “the best”, na 
semana  que ele participava, 
naquele país, de uma das provas de 
formula 1. Além de Senna, é 
importante recordar outros 
grandes pilotos como: José Carlos 
Pace, Nelson Piquet, Emerson 
Fittipaldi, Rubinho Barrichello, 
Filipe Massa que só elevam nosso 
Brasil e nos deu e dão tantas 
alegrias no mundo esportivo.

“Navegar é preciso, viver não é 
preciso”.

Os pilotos de que agora 
vamos lembrar, não corriam a 
velocidades superiores a 300 km 
por hora, a maior velocidade que 
alcançavam não ultrapassavam a 5 
nós ou seja 9,5 km horários. Estes 
pilotos, como que determinados 
pelo destino expansionista da 
humanidade, usaram as estradas 
oceânicas, principalmente do 
chamado naqueles tempos del 
“Maré  Tenebrosum” (Mar  
Tenebroso), como era conhecido o 
oceano Atlântico, e, em vez de 
carros potentes, bem equipados, 
seguros e acompanhados por 
técnicos, engenheiros e uma gama 
de homens especializados, estes 
nosso pilotos usavam: naus, 
caravelas, barineis, barchas e 
outros tipos de embarcações, 
naturalmente que possuíam seus 
t é c n i c o s  e s p e c i a l i z a d o s  

Perrê é Membro da A.B.P.L - 

Academia Brasileira de Pouquíssimas 

Letras (só, 23) e membro da A.I.V.M - 

Associação Internacional dos que 

Vivem na Moleza.

diferentemente dos atuais, pois 
eram limitados e despreparados 
para enfrentar as intempéries das 
estradas de antão,  extremamente 
desconhecidas e perigosas. Tão 
perigosas que a vida do homem não 
se dava o devido valor, o mais 
importante, para época, eram os 
descobrimentos, os patrocinadores 
destes veículos, como no caso o 
Infante Dom Henrique rei de 
Portugal nascido em 1394 e em 
cujo reinado nasceu o lema: 
“navegar é preciso, viver não é 
preciso”. Este senhor foi o mais 
notável incentivador do ciclo 
expansionista da navegação 
política e econômica no mundo nos 
séculos XV e XVI, entretanto, 
acrescente-se, apesar de ser um 
grande “conquistador dos mares” o 
omi morreu celibatário e virgem 
em 1460. 

   Era preciso viajar  ao 
desconhecido não se importando 
com as vidas dos marinheiros, era 
mais importante para aquele gente 
européia a conquista de novas 
terras e seus tesouros, novos 
horizontes mercantil para o 
mercado europeu, principalmente 
o restabelecimento do comércio 
dos reinos ibéricos com a Índia.

13,  Sorte ou azar?

   Embora tenha sido D. Henrique 
cognominado “o navegante” e ter 
sido o maior incentivador da 
n a v e g a ç ã o  e x p a n s i o n i s t a ,  
fundador da escola náutica de 
Sagres, coube ao rei D. Manoel, de 
Terras Lusitanas, formar a 
escuderia, ou melhor, a frota de dez 
naus e três caravelas, portanto: 13 
embarcações, a maior já formada 
por Portugal para navegar pelo 
Atlântico e culminar com o 
descobrimento de Pindorama o 
país do carnaval, futebol, da 

mulata, da caipirinha, da feijoada e 
tantas outras cozitas!

    Nossa Senhora da Esperança 
fora escolhida, pelo piloto-mor 
Pedr'Álvares padroeira da viagem, 
e uma imagem foi colocada no 
convés da capi tânia,  mas,  
lamentavelmente, com todos numa 
inquebrantável fé na sua defensora 
não conseguiram afastar os azares 
do doloroso desaparecimento de 
uma das naus, a comandada por 
Vasco de Ataíde, simplesmente 
sumira – “sem que houvesse tempo 
forte ou contrário para poder ser”, 
este é o relato de Pero Vaz de 
Caminha o escriba da frota. Neste 
naufrágio “cento e cinqüenta 
homens tinham sido comidos pelos 
mar.” E aí Zagallo? Oi o treze aí! 
Vamos ter que engolir?

      Em todas as viagens naquelas 
épocas de fato, dois entre cada três 
homens que embarcavam jamais 
voltariam à terra natal. Os 
naufrágios, as doenças e outros 
acon tec imen tos  inus i t ados  
causavam tamanhas baixas.

    Com o nosso comandante-mor 
ou nosso piloto-chefe Pedro 
Álvares Cabral seguiram mais 
doze pilotos: Vasco de Ataíde, 
como vocês viram acidentado na 
pista, Pero de Ataíde que presume-
se parente de Vasco de Ataíde, 
ainda Simão de Pina, Simão de 
Miranda de Azevedo, Aires Gomes 
da Silva, Nicolau Coelho, Nuno 
Leitão, Luis Pires, Sancho Tovar, 
Bartolomeu Dias, Diogo Dias e 
Aires da Silva era a nata da 
escuderia portuguesa. 

    O cachê desses pilotos poderia, 
até, comparar-se aos salários das 
nossas atuais estrelas da pilotagem 
mundial. Dom Pedrito Cabral, por 
exemplo, recebeu 10 mil cruzados 

pela viagem. Cada cruzado valia o 
equivalente a 3,5 gramas de ouro, 
além de poder embolsar 500 
quintais de pimenta ou seja 30 
toneladas que tinha o direito de 
comprar, às próprias custas, e 
transportar gratuitamente no 
navio, poderia, até, pensar em 
luvas, pois o capitão-mor podia 
trazer ainda 10 caixas forras (livres 
de impostos) de qualquer outra 
especiaria.

  Tantos foram os pilotos 
portugueses maravilhosos e 
fantásticos que participaram destas 
aventuras tão necessárias à 
humanidade daquela época. Como 
Vasco da Gama, Diogo Cão, Gil 
Eanes, Afonso Gonçalves Baldaia, 
Nuno Tristão, Antão Gonçalves, 
Dinis Dias, Álvaro Fernandes, 
Pero Escolar, Pero de Alenquer, 
Afonso  Lopes ,  Fernão  de  
Magalhães, Gonçalo Coelho e 
muitos outros.

    Aqui, uma referência especial 
aos pilotos espanhóis que tiveram 
méritos iguais aos portugueses: 
Francisco de Orellana (primeiro 
europeu a navegar pelo rio 
Amazonas), Juan Sebastián Elcano 
(realizou a primeira viagem de 
circunavegação da Terra), Martín 
Alonso Pinzón e Vicente Yáñez 
Pinzón (irmãos que participaram 
da expedição de Cristóvão 
Colombo), etc.

Medalha de ouro para esses 
meninos!

    É de se pensar que em condições  
m u i t o  m a i s  p r e c á r i a s  o s  
navegadores noruegueses Érico, o 
Vermelho (ou Erik o Ruivo) e seu 
filho Leif Ericson que foram os 
descobridores da Groenlândia, 
c h e g a r a m  à  A m é r i c a ,  
provavelmente, no século X, o que 
se pode deduzir cinco séculos antes 
de Cristóvão Colombo.

Os dois maiores da pilotagem 
mundial

 
    O mundo de Érico e Leif era 
outro, estavam longe do fervilhar 

europeu, nos tempos e em muitas 
milhas náuticas.

   A grande realidade é que os 
exploradores do Novo Mundo 
pilotando suas naus e caravelas 
foram sem sobra de dúvida os 
italianos: Cristoforo Colombo e 
Amerigo Vespucci.

   Para historiadores, Colombo 
“converteu conjeturas em certezas, 
substituiu por conhecimentos 
hipóteses e abriu, através do 
Atlântico, um caminho que nunca 
mais foi fechado.” Não se deu a 
este grande piloto a honra que 
merecidamente lhe pertencia de 
denominar o Novo Mundo com seu 
nome.

   Não se enganem, o mais 
brilhante e destemido piloto entre 
todos o que se poderia chamar de 
“Rei dos Pilotos Nautas” foi a 
quem teve a honra do cartógrafo 
Martin Waldsseemüller que, por 
conta própria, imprimiu no seu 
mapa do Hemisfério Ocidental o 
nome América, estava aí selada a 
homenagem ao “the best” italiano 
Américo Vespúcio.

      Waldsseemüller era um jovem 
cartógrafo alemão, que preparou 
na região histórica de Lorrane 
situada entre a França e Alemanha 
um manual de geografia, que 
incluía um mapa do mundo, deu a 
e s t e  t r aba lho  o  nome  de  
“Cosmograf ia  In t roduct io”  
publicado na Europa em 1507.

    É gratificante saber que Américo 
Vespúcio passou por Alagoas, aqui 
o homem esteve em 4 de outubro 
de 1501, dia de um seu conterrâneo 
ilustre e milagroso São Francisco 
d e  A s s i s ,   p r e s t a d o - l h e  
homenagem deu o nome ao rio que 
descobrira naquela data, o rio que 
separa os estados de Alagoas de 
Sergipe, o rio da unidade nacional 
o nosso velho Chico: “Rio São 
Francisco”.

Como seria, hoje, o mundo sem a 
a u d á c i a  d e s s e s  
PILOTOS?  

Os pilotos
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Dando in í c io  à s  

comemorações de 46 anos de 

serviços prestados à família 

fazendária, a Associação do 

Fisco de Alagoas (Asfal) 

realizou no dia 5 de agosto 

uma confraternização na 

cidade de Piranhas, a 300 km 

de Maceió.

Os 50 participantes 

saíram de Maceió pela 

manhã e foram recepciona-

d o s  p e l a  A g e n t e  

C o n t r o l a d o r a  d e  

Arrecadação e associada da 

Asfal, Cáthia Lisboa Freitas e 

seu esposo Inácio Loiola 

(atual Prefeito daquela 

cidade). No jogo, realizado 

entre o time da Asfal e a 

agremiação local, o placar 

terminou 3 x 0 para a equipe 

futebolística visitante.

Na oportunidade a 

integrante da família fazen-

dária Cáthia, que fez as 

honras da cidade, parabeni-

zou os colegas de profissão 

pela brilhante vitória sobre o 

time da casa. Após o jogo, os 

associados da Asfal foram 

brindados com um churrasco. 

O jogo virou mais um 

momento de descontração e 

comemoração pelo aniversá-

rio dos 46 anos de fundação 

da entidade, que confraterni-

zou seus associados, amigos e 

familiares em uma festa no 

Clube Fênix Alagoana, no 

último dia 25. 

“Nosso time joga, há 

18 anos, na Ilha de Santa 

R i t a ,  n o  Po v o a d o  d e  

Massagueira.  Todos os  

sábados pela manhã nos 

reunimos e hoje em dia, além 

da turma antiga, nossos filhos 

já participam conosco. É um 

momento de lazer  em 

famíl ia”,  disse Robson 

Gueiros, presidente da Asfal.

Time da ASFAL participa de

jogo na cidade de Piranhas 
Apenas como esporádica participante do 

homogêneo Grupo de Fiscais de Tributos 

Estaduais de 1980 que tradicionalmente come-

mora seu aniversário, tive o prazer de usufruir do 

itinerário de atividades pelo mesmo exercício 

naquela data de 3 de junho, quando completava 

26 anos de trabalho.

Como início, houve um agradecimento a 

Deus pelo desempenho das turma durante todos 

estes anos sob Suas bênçãos, sendo o mediador 

desse reconhecimento o Pe. Márcio, que elevou 

nossas preces a Deus naquele momento de 

respeitosa e contrita audiência. Após o ato 

rumamos ao restaurante Barrica´s onde nos 

aguardava o acontecimento de uma confraterni-

zação tranqüila, sublimada pela degustação de 

variados petiscos e um almoço deliciosamente 

saboroso.

A tarde já adiantada nos conduziu ao 

início da viagem, cuja meta XINGÓ, em Canindé 

do São Francisco, no vizinho Estado de Sergipe.

Agora, decanto com um prazer vibrante, 

indelével, o que tive a oportunidade de conhecer, 

de ser apresentada, de sentir de perto e deixar-

me inebriar pela grandiosidade do seu absoluto 

potencial hidrográfico: o poderoso e magnífico 

Rio São Fancisco  -  o “Velho Chico”. Para muitos 

– velho sim, que acabei de navegar em suas 

esmeráldicas águas, observando de perto o seu 

extenso e indiscutível poderio, acabo de ser 

apresentada a um NOVO CHICO. Para mim 

NOVO, porque agora é que acabo de conhecê-lo. A 

magnificência dos seus soberbos e espetaculares 

CANIONS  com 25 metros de altura nos faz sentir 

entre seus braços abertos, nos conduzindo para 

sentir de perto a sua suntuosa grandiosidade. São 

três horas para um passeio que durará por toda 

nossa vida em nossa mente e que permanecerá em 

nosso coração a gratidão àqueles que me proporci-

onaram essa ímpar oportunidade. Particularizo 

aqui, nosso amigo Edvaldo – o Mago, um dos 

Fiscais Tributários que com carinho e responsável 

liderança, permitiu às minhas cunhadas-irmãs 

Dorinha e Zaide, tia e mãe respectivamente, de 

Soraya – a cantora e Neno – seu noivo, convidados 

profissional e amigavelmente para acompanhá-

los, que também me levasse nessa abençoada 

viagem.

Um registro a fazer: o meu lamento pelo 

nosso Estado de Alagoas não dinamizar, não 

incrementar este lado turístico com um potencial 

tão poderoso, tal como faz o nosso confinante 

Estado de Sergipe.
 

* É Jornalista
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Qualquer remoção que o paciente 
necessite: 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.
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RIO SÃO FRANCISCO

Vera Jatobá de Castro*

Salve lindo presente de Deus!

Salve símbolo de fartura impotente!

Tua nobre presença nos deu

Uma grandeza hidrográfica potente.

Que teus rumos não sejam trocados,

Pois teu leito vazio, angústia sentirá

De não te ter sobre ele deitado,

Ou a correr indomável! Morrerá.

Rio São Francisco, “Velho Chico”!

Para ti esta homenagem

Pando de tudo de bom que mereces.

Vamos elevar muitas preces

E não preocupar-nos com bobagem,

Meu “Velho Chico” – “Novo Chico”, meu

Rio São Francisco.

*é jornalista

Vera Jatobá de Castro*

Turma de 1980 na sua viagem de comemoração

 dos seus 26 anos em 02 de junho de 2006
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Time da ASFAL que participou do jogo de confraternização. No destaque,

o presidente da ASFAL Robson Gueiros fala ao lado do prefeito da

cidade de Piranhas Inácio Loiola e de sua esposa Cáthia Lisboa 

O dia 1º de outubro se 
aproxima, mais uma vez, 
teremos os destinos do nosso 
Brasil em nossas mãos. O 
Governo Federal que aí está foi 
péssimo para todos, em especial 
para os servidores públicos 
F e d e r a i s ,  E s t a d u a i s  e  
Municipais, entretanto, foi 
ótimo para os já abastados 
donos de bancos, que só 
obtiveram lucros fabulosos, 
cada vez mais aumentando as 
suas riquezas, enquanto a 
maioria da nação brasileira 
empobrece. A curto ou no 
máximo a médio prazo, se as 
coisas continuarem como estão, 
em nosso país só haverão duas 
classe sociais: uma minoria rica 
e uma maioria paupérrima, vez 
que a classe média caminha a 
largos passos, empurrada pelos 
governantes, para sua extinção.

Quem não se lembra da 
famigerada “REFORMA DA 
PREVIDÊNCIA?”, reforma 
esta que, maldosamente, teve 
como único objetivo subtrair 
direitos  tão arduamente 
conquistados pela classe 
trabalhadora do setor público. 
O que simboliza bem esta 
crueldade é a taxação dos 
inativos e pensionistas. 

Temos que eleger pessoas que 
se identifiquem com as nossas 
causas. É recomendação de 
nossas entidades em nível 
nacional  FEBRAFITE – 

Federação  Brasileira  de  
Associações de Fiscais de 
T r i b u t o s  E s t a d u a i s  e  
FENAFISCO – Federação 
Nacional do Fisco Estadual 
elegermos integrantes da família 
fazendária, pois só assim nos 
fortaleceremos politicamente, 
para fazer frente as adversidades 
que sempre nos rondam. É como 
disse em entrevista a VEJA 
Edição 1966, de 26 de julho de 
2006, o jornalista inglês 
Christopfer Hitchens “você por 
tentar fugir da política, mas ela 
vai acabar encontrando você”.

A política interfere em nossas 
vidas antes mesmo do nosso 
nascimento, nos acompanhando 
até a morte. Não devemos adotar 
uma postura omissa nesse 
processo de escolha, simples-
mente alegando para justificar a 
nossa comodidade que todos os 
políticos são iguais, muito pelo 
contrário, precisamos, isso sim, 
votar  em candidatos(as)  
comprometidos(as) com nossas 
lutas, com os objetivos que 
pretendemos alcançar enquanto 
categoria profissional. 

Conclamamos a todos para 
que sejamos mais do que nunca 
conscientes deste momento 
crucial das nossas vidas, vamos 
nos esforçar para fazer chegar à 
Assembléia Legislativa do 
Estado de Alagoas (na casa 
Tavares Bastos), integrantes da 
Família Fazendária, pois é o 

único caminho eficiente para 
alcançarmos os nossos objeti-
vos.

O nosso fortalecimento 
político é uma questão de 
sobrevivência e não de escolha, 
por isso, ressaltamos mais uma 
vez, que a orientação da 
FEBRAFITE e FENAFISCO, 
é que possamos conscientizar 
nossos  associados  seus  
familiares e amigos, a votar em 
pessoas realmente comprometi-
das com nossa classe, principal-
mente candidatos integrantes 
desta, com reais chances de se 
eleger, e no caso de não ser 
integrante da categoria, que seja 
visualizado aquele ou aqueles 
que tenham firmado compro-
misso ou já tenha dado prova de 
sua identidade com os nossos 
ideais.

Nos últimos anos tivemos 
algumas conquistas, mas 
tivemos também grandes 
perdas. Nosso futuro e o de 
nossas famílias poderão ser 
grandemente afetados. Por isso, 
vamos votar em quem já 
demonstrou estar do nosso lado, 
lutando contra tudo o que está aí 
nestes últimos anos. Basta olhar 
e ver quem é quem nesse 
grande jogo político que aí está.

Vote consciente, vote 
coerente, vote em quem não vai 
trair nossas esperanças!    

Que Deus ilumine a todos 
nós.

ELEIÇÕES 2006 – Agora é a nossa hora!
* Robson Gueiros



Escrevo esta coluna no dia 
07 de setembro; dia que nos 
fizeram crer como da indepen-
dência do nosso país que nos 
passaram como plena e 
incontestável; aí começamos a 
andar, a falar, a ler e a contes-
tar, até que descobrimos 
tratar-se de uma independên-
cia somente política, mesmo 
que feita por um príncipe 
lusitano que deixou seu 
pimpolho no lugar para 
governar-nos.

De qualquer maneira, 
queiramos ou não, tudo 
aconteceu tardiamente e 
causada pela invasão de 
Napoleão Bonaparte aos 
países metrópole da Europa, 
fazendo com que a Espanha 
encarasse de frente os exérci-
tos napoleônicos e se enfra-
quecessem em suas colônias da 
América, fazendo com que os 
Simon Bolívares da vida 
tivessem força para libertar 

nossos vizinhos; enquanto isso 
o rei lusitano D. João VI 
chegou aqui de cuecas urina-
das e tremendo de medo, nos 
dominando por um bom 
tempo de calça enxuta e tudo o 
que tinha direito.

Faço este paralelo para 
lembrarmos que, queiramos 
ou não, não temos o mínimo 
direito de menosprezar nossos 
irmãos latino-americanos, já 
que nossa mania de grandeza 
durante todos esses anos só nos 
fez ficar sem parceiros equipa-
rados; a mania de grandeza dos 

Crônica de Nuestra América
últimos governos, incluindo a 
tucanocracia recente, nos levou 
a uma maior dependência 
diante do bordel pop e modista 
globalizante com suas cirandas 
financeiras e seu capital 
especulativo e fluídico que 
tenta se travestir de produtivo.

Desde que o fundamenta-
lismo de mercado tomou conta 
do nosso pensamento econô-
mico que a predominância das 
privatizações e dos superávits 
primários tem aprofundado o 
fosso de social e ampliado a 
base de miseráveis da pirâmide 
social, segundo dados da 
própria ONU. Sente-se que a 
decantada saída do crescimen-
to econômico pregada pelos 
macroeconomistas não tem 
dado certo em nenhuma nação, 
pois mesmos nas desenvolvidas 
que nos expoliam constante-
mente existem bolsões de 
miséria em que os governos 
locais já cruzaram as mãos; que 
o diga os acontecimentos de 
New Orleans e a vergonhosa 
atitude do governo americano 
diante de uma comunidade 
berço do jazz. Imaginem os que 

Erik Bispo é Fiscal e atual 
Secretário de Finanças de Arapiraca

* Erik Bispo

que as inteligências deste país 
coloquem seus cérebros a 
serviço da coletividade urgen-
temente, ao invés de ficarem 
maldizendo  que  somos  
governados por um presidente 
rinchão, quando eles mesmos 
não tiveram a competência de 
derrotá-lo. Neste momento vi o 
comentário sobre a última 
pesquisa IBOPE eleitoral que 
reafirma a vitória de Lula no 
primeiro turno com 51% das 
intenções de voto.

Das duas uma: ou a maioria 
do povo brasileiro que não teve 
condições de estudar e não 
possuem riqueza se espelha no 
presidente,  mesmo que 
acreditando em sua, para 
alguns, demagogia ou os nossos 
doutores, intelectuais possuem 
somente narizes empinados e 
não passam mesmo de um 
bando de incompetentes que 
só olham para o próprio 
umbigo.

Ou se pensa coletivamente 
ou estaremos indo a deriva e 
com previsões de afundamen-
to. O povo sofrido já apontou 
esta mensagem.

não tocam nenhum instrumen-
to como estarão.

Hoje a América Latina, 
para muitos sociólogos, passa 
por um processo de reesquer-
dização. Homens como Hugo 
Chavez, Nestor Kirschiner, 
Evo Moralez, a liderança de 
Olanta Humala no Peru e até a 
forte personificação de seu 
Luís Inácio nas plagas tropicais 
da terra de Pau Brasil estão 
dando calafrios nos mais 
conservadores.

N ã o  p r e t e n d o  a q u i  
colocar-me ideologicamente 
sobre a questão, até porque 
para alguns o posicionamento 
ideólogo está fora de moda. 
Espero que coloquem logo em 
moda alguma coisa que 
substitua a ideologia política, 
pois, mesmo com a queda da 
maior parte dos regimes 
socialistas a tão sonhada 
democracia representativa não 
se tornou participativa fazendo 
com que os parlamentos não 
devessem nada ao nosso, onde 
grupos hegemônicos agem ao 
bel prazer e o povo que sifu...

Esperamos sinceramente 

 MEDVIDA com sua sede na 
Serraria, próximo à Fundação ABradesco, na rua Adolfo Gustavo, 

161, oferece serviços em FISIATRIA E 
A C U P U N T U R A , c o m c o n f o r t o  e  
segurança. Segundo a Dra. Lucia Marques 
da Silva, responsável pelo Serviço, a 
Fisiatria (Medicina Física e Reabilitação), 
é uma especialidade médica que trata de 
uma ampla variedade de doenças, que vão 
desde a dor nos ombros até lesão da medula 
espinhal e da coluna vertebral. A 
Acupuntura trata-se de uma especialidade 
médica a qual se traduz por um conjunto de 
procedimentos terapêuticos, os quais 
através de estímulos em certos lugares pré-
definidos, os pontos de acupuntura, leva ao 
tratamento ou a prevenção de sintomas e 
doenças.

Dra. Lucia Marques da Silva -Médica 
Fis ia t ra  -Ti tu lada  pe la  AMB 
Especializada em Acupuntura e 
Homeopatia

VISITE-NOS! 

INFORMAÇÕES: 

MEDVIDA E ASFAL, FIRMAM CONVÊNIO COM UM ÚNICO OBJETIVO:

QUALIDADE DE VIDA PARA TODA A FAMÍLIA FAZENDÁRIA

Rua Adolfo Gustavo, 161
Serraria - Maceió - AL
CEP - 57045-340

3241-6477
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Hospital Sanatório e 

ASFAL-SAÚDE firmam convênio
A partir de agora, os usuários do ASFAL-SAÚDE contam, com os 

vários serviços de atendimento médico especializado do Hospital 

Sanatório. Para ter acesso a eles, basta se dirigir ao hospital e se 

identificar como usuário do plano de saúde da ASFAL.

- Cirurgias geral e especializadas

- Ortopedia

- Urologia

- Nefrologia

- Neurologia 

- Clínica Geral

- Otorrinolaringologia

- Oftalmologia

- Ginecologia

- Pneumologia

- Dermatologia

- UTI Geral

- Tomografia computadorizada

- Eletroencefalograma

- Eletrocardiograma

- Ecocardiograma

- Polssonografia

- Hemodiálise

- Laboratório de Análise Clínica

- Laboratório Histopatológico

- Estacionamento para pacientes e 

familiares

- Atendimento na hora, com 

agendamento prévio

- Apartamentos de excelente qualidade

- Todos os serviços no próprio hospital

Serviços

Exames

E mais...

Rua José da Silveira Camarino, 1065 - 

Sanatório - Maceió - AL

Fone: 4009-4444



Festa de 46 anos da ASFAL confirma sucesso na organização de grandes eventos 
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