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Mobilização da categoria garante
grande vitória em luta salarial

Entidades do Fisco vão apoiar
candidaturas comprometidas

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

 Fisco alagoano está de parabéns pela grande 
vitória alcançada, em relação a luta salarial que Ovinha sendo travada com o Governo do Estado, 

visando reajuste salarial da categoria. Finalmente, após 
muita mobilização, paciência e luta firme, as entidades 
conseguiram sinal verde do Governo, que entendeu a 
importância de minimizar as perdas salariais que vem se 
acumulando ao longo dos anos. As entidades representati-
vas do Fisco Alagoano ASFAL, ASSIFEAL e 
SINDIFISCO lutaram juntas, mostrando que somente a 
união de todos pode levar a vitória. Mais lutas virão por aí!

 Veja mais sobre este assunto no Editorial na página 02. 

Preocupadas em ter representantes realmente comprometidos com 

a categoria, as entidades do Fisco definiram lutar em busca de representan-

tes que possam realmente defender os interesses da classe. Para isso, 

definiram o apoio a candidaturas que tenham esse perfil em todo o país. O 

presidente da FEBRAFITE, Roberto Kupski (pág. 03) será candidato a 

Deputado Federal e em Alagoas, as entidades já se reuniram com a associa-

da da ASFAL Cathia Freitas, que é Agente Controlador de Arrecadação - 

ACA, e deverá ser candidata a Deputada Estadual (pág. 06).

Diretoria 

Administrativa

evita desperdícios

Páginas 08 e 09
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Lideranças da categoria unidas na luta

O Pres idente  da  

Associação do Fisco de 

Alagoas - ASFAL Robson 

Gueiros prestigiou a inaugu-

ração das novas instalações da 

Associação dos Servidores 

Inativos do Fisco do Estado 

de Alagoas – ASSIFEAL, 

ocorrida no dia 17 de abril de 

2006, quando o Presidente 

Elvio Costa entregou, aos 

associados, o prédio anexo a 

atual sede da entidade, 

localizada na Rua João Pessoa 

(antiga rua do Sol), no centro 

da cidade, ampliando o 

espaço oferecido atualmente, 

propiciando maior comodida-

de aos que fazem aquela 

entidade. 

O novo imóvel, que 

fica anexo ao prédio sede e 

que conta com acesso interno, 

será destinado ao funciona-

mento da parte administrativa, 

proporcionando um melhor 

atendimento aos associados. 

O presidente destacou que a 

aquis ição  ocorreu  com 

recursos próprios, e que só foi 

possível devido à gestão 

altamente austera que vem 

sendo desenvolvida, conduzin-

do a entidade de forma 

transparente e equilibrada. 

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

ASFAL Robson Gueiros 

destacou a importância dessa 

conquista dos aposentados, 

que passam a ter um novo 

espaço para as suas atividades, 

mais amplo e confortável, 

parabenizando Elvio Costa 

pelo feito. Lembrou ainda que 

o presidente da ASSIFEAL 

tem sido um grande batalha-

dor em parceria com as 

diretorias da ASFAL e 

SINDIFISCO, nas diversas 

lutas classista, culminando 

recentemente com a efetiva-

ção das promoções, reajuste 

do salário base e elevação do 

teto salarial, que beneficiou a 

categoria como um todo, 

ativos e aposentados. 

Elvio disse que ainda 

tem vários projetos que quer 

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

ASSIFEAL, exemplo disso, é 

o estudo que está sendo 

desenvolvido juntamente com 

a diretoria da ASFAL, no 

sentido de ser instalado um 

consultório odontológico para 

atendimento dos associados 

das duas instituições, dando 

opção de escolha, já que 

atualmente esse serviço é 

realizado exclusivamente na 

sede  administrat iva  da  

ASFAL.

ASFAL prestigia inauguração de novas instalações da ASSIFEAL
Atual presidente da ASSIFEAL Elvio Costa diz que ainda quer fazer mais pela associação e que poderá ser candidato a reeleição agora em agosto

Os presidentes da ASFAL Robson Gueiros (terno), e da ASSIFEAL

Elvio Costa (direita), entre associados. No destaque o  novo prédio 

Usuários do ASFAL-SAÚDE passam a contar com os mais modernos

serviços de fisioterapia existentes no mercado brasileiro

O presidente da ASFAL Robson Gueiros, dá total apoio ao atual

presidente da ASSIFEAL, Elvio Costa

 

A ASFAL realizou 

convênio com o SESI, com o 

objetivo de oferecer os 

serviços do seu Centro de 

Reabilitação do Trabalhador 

Armando Monteiro Neto - 

CRT, localizado ao lado do 

terminal de ônibus da Av. 

Rotary. O Centro, que 

oferece os mais modernos 

equipamentos, instalações e 

excelente equipe médica, 

passa a ser utilizado pelos 

u s u á r i o s  d o  AS FA L -

SAÚDE, do mesmo modo 

que qualquer outro serviço 

médico, através do sistema 

0800.

O CRT ocupa 1.684 

m², com uma área construí-

da de 1057 m², dotada de 

toda a infra-estrutura 

necessária e os mais moder-

nos equipamentos. Contando 

com um Ginásio Fisioterápico 

bastante amplo e arejado, 

medindo 15 x 11m (13m2). 

Com 05 boxes individuais 

para fisioterapia, com apare-

lhos, e 01 Box para fisiotera-

pia respiratória. Possui ainda 

equipamentos de eletro 

estimulação, lazer terapia, 

ultra-som, ondas curtas, 

esteiras ergométricas e 

bicicletas.

O  e s p a ç o  d e  

Hidroterapia conta com 

piscina coberta, aquecida e 

com escada de descida suave, 

em um salão que mede 7,80 x 

11,60m (10m2). Dispõe ainda 

de vestiários masculinos e 

femininos, com armários para 

ASFAL faz convênio com Centro de

Fisioterapia e Reabilitação do SESI

guardar os pertences dos 

pacientes em tratamento. Na 

ala de Hidroterapia estão 

disponíveis também para o 

usuário: turbilhões, hidrobi-

kes e hidroesteiras.

No CRT, os usuários 

encontram ainda a sua 

disposição, tratamento em 

terapia ocupacional, especial-

mente aquelas doenças 

relacionadas ao Trabalho 

(Ler/Dort).

O Centro conta ainda 

com 9 consultórios, com 6 

salas destinadas aos atendi-

mentos na área de Saúde 

Ocupacional, equipados, 

dentre outros, com os mais 

modernos aparelhos de 

audiometria. Profissionais 

capacitados para oferecer 

todos os programas de Saúde 

e Segurança no Trabalho, 

como PCSMO, PCMAT, PPA, 

e todos exigidos pela legisla-

ção trabalhista.

O Horário de funcio-

namento do Centro de 

Reabilitação é de Segunda a 

Sexta das 07h00min às 

11h00min e das 13h00min às 

17h00min.

M a i o r e s  

Informações:3338.6500/ 

3338.6501.
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ABELARDO PINHEIRO MACHADO                       07
ABELARDO ATAIDE DUARTE BARROS   04
ABELARDO SABOIA GARCEZ JUNIOR  25
ADEILDO ACIOLY DE VASCONCELOS                  05
ADERBAL DA COSTA RAPOSO FILHO                  20
ALAN VAZ TENORIO                                         15
ALLAN KAIO ANTUNES DA SILVA                       09
ANDREA MIRIAM DE LUCENA                            25
ANGELA DOS ANJOS ANDRADE                         18
ANIBAL COSTA DIAS                                        20
ANISIO CAVALCANTI DE A JUNIOR                    06
ANTONIO AVANIO FEITOSA                              13
ANTONIO CARLOS S FERREIRA                         06
APOLONIA DE MOURA NETA                              09
AUNIDES DE FREITAS C. NUNES                        18
BARTOLOMEU BUENO DE OLIVEIRA                   13
BENEDITA VIEIRA LESSA                                  10
BRUNO MEDEIROS CHAVES                              06
CARLOS ALBERTO P.DE MESSIAS                       05
CELINA DE LIMA ALBUQUERQUE                       14
CHARLES DA COSTA MATIAS                             21
CICERO ANGELINO SANTANA                            25
CLEONICE DE PAULA LIMA                                22
CLOVIS RIBEIRO ORESTES                                02
DARCIANO NEGRAO FERREIRA                          22
DAYANA CLEMENTE BARACHO                           20
DIVA ACIOLY DE OLIVEIRA                                23
DJANIRA FALCAO DE M VIANA                           13
ELENIR BARACHO WANDERLEY                         29
ELIANE GOMES BELEZA                                    31
ELIZABETE HIGINO DA S. SANTOS                     17
ELIZABETH TENORIO PIMENTEL                        02
ELONIA MARIA MAGALHAES MORAES                 07
ERALDO FERREIRA LESSA                                 17
ERIVALDO LOURENÇO DA SILVA                        06
EVANDA COSTA DE LIMA ROCHA                       13
EZILDA GUEDES REGO RIFAS                            03
FABIO SERGIO TEIXEIRA MOURA                      09
FERNANDO JORGE DE A SILVA                          22
FLAVIA MARIA M DE A COELHO                         30
FLAVIO MARCEL REBELO LIPPO                         03
FRANCISCO C  DE ALEXANDRIA                        06
FRANCISCO DE ASSIS CHAVES JR                      30
GEORGINA DE CARVALHO MELO                        31
GERALDO PENHA AMORIM                                02
GILBERTO BARBOZA DE LIMA                           25
GILMAR VITORIO CAVALCANTE                         01
GLAUCE VALERIA TEIXEIRA KUMMER                 17
GLAUCIA MARIA DE OLIVEIRA                           18
HELENITA BENTO GONCALVES                          16
HUMBERTO RODRIGUES DA SILVA                     21
INES QUIRINO VIANA                                       31
ISMENIA DE MENDONCA GAMA                         04
IVETE FRANÇA LIMA                                        10
JAIR DE MACEDO CORDEIRO                            05
JALBAS TORRES HOMEM  LIRA                          14
JEDILVAN BRAGA BARBOSA                              18
JOAO IURI JIVAGO M DE MELLO                       15
JOAO NELSON TAVARES MORAES                      22
JOEDSON DOS S LIMA                                      06
JOSE AFRANIO DOS S. OLIVEIRA                       30
JOSE ANTONIO C LOPES                                   30
JOSE ANTONIO CUNHA LOPES                           30
JOSE CARLOS RIBEIRO ROCHA                          17
JOSE DE MELO BASTOS                                    22
JOSE JAIRO RABELO MACHADO                         13
JOSE NOBERTO T DO NASCIMENTO                 10
JOSE PLACIDO NETO                                      28
JOSE PRUDENCIO DA COSTA                           07

- Clinical Med - Clinica Médica - 2122-9595

- Eduarda Maria Silva - Fisioterapia Resp. - 3221-7883

- Endoscopia Digestiva 24 hs - Endoscopia - 

- Fisiomed - Várias Especialidades - 3338-1034

- Flávio Soares - Clinica e Geriatria - 3336-0094

- Otorrinos-Sinus - Fonoaudiologia - 3231-4310

- Sandra Santos - Acupuntura - 2123-3702

- Yana Oliveira - Ginecologia Obstetrícia- 3223-8906

Ines Márcia Silva Alves dos Santos     3325-5848
Abordagem: Gestalt, Psicologia hospitalar
Mônica Santos Bomfim França           2123-7035         
Abordagem: Gestalt
Keila Reis Correia dos Santos             3326-7606         
Abordagem: Gestalt Terapia
Veronica Karla Praxedes dos Santos  3326-1996 
Abordagem: Sistemica
Ana Paula da Silva Vieira                    3032-2141
Abordagem: Humanista
Vanessa de Barros Oiticica Lima        3326-1421
Abordagem: Gestalt Terapia
Katianne C. M. T. Bomfim     3326-1996/9999-8402 

Abordagem: Gestalt
Aline Moura Gameleira                      3326-1996
Abordagem: Base Analítica, Psicoterapia Breve
Fernanda Sibelly Cordeiro de Lima  3326-1996 
Abordagem: Gestalt. Psicoterapia Breve

JOSE RODRIGUES DE G. FILHO                        23
JOSE WELLINGTON P DE ALMEIDA                   27
JOVITO CABADAS MELO                                  31
JUDITE CAVALCANTE COSTA                           31
JUVENAL GOMES DUARTE                               03
LARISSA SANTIAGO DO NASCIMENTO              21
LENITA AZEVEDO ROCHA                               18
LEOPOLDINO SILVA  G DE MELLO                    16
LIVIA MARIA VIEIRA DE LIMA                          18
LOURIVAL NUNES DA COSTA                           05
LUCIA DE FATIMA M TOLEDO                          05
LUIS AUGUSTO S L DE MELO                           08
LUIS AUGUSTO SANTOS L. DE MELO                08
LUIZ ALBERTO OLIVEIRA LEAL                        05
LUIZ HONORIO DA S.BARROS                         19
MANOEL MOACIR DOS SANTOS                       19
MARCIO SOARES B. DA SILVA COSTA               21
MARCO AURELIO G DE LIRA                            18
MARIA AUXILIADORA M RIBEIRO                    24
MARIA DAS GRACAS T. CORTEZ                       12
MARIA DE FATIMA T. TENORIO                        06
MARIA DE LOURDES P.P. DOS SANTOS             19
MARIA DO CARMO L. GOMES                          06
MARIA FERREIRA BATISTA                              10
MARIA HELENA DE QUEIROZ COSTA                18
MARIA HELENI Q.CALHEIROS                          28
MARIA PAUTILA MELO DA SILVA                      10
MARIA RITA DE CASSIA DA R LIMA                  13
MARIA SANTA RITA DE MELO                          04
MARIA THEREZA DE M BELTRAO                     10
MARIA THEREZA GALINDO REBELO                 12
MARIA VALERIA LIRA PEIXOTO                        31
MARIA ZENEIDE DA SILVA                              28
MARIO ALBERTO DE ALENCAR SOUZA              12
MICHELLA MARQUES REIS                               11
MIGUEL DOS SANTOS                                     07
MIGUEL PINTO DE ARAUJO                             05
NADEJE FERREIRA DE ALMEIDA                      28
NADIR REGO LESSA                                        07
NEIDE SAMPAIO FREITAS                                28
NILSON BOMFIM DOS SANTOS                        13
NILTON DE MELO GAMA                                  18
ODILON VIEIRA DOS SANTOS FILHO                15
OLAVO DOS ANJOS ROCHA                             04
OZEAS TAVARES DA SILVA                              12
OZIAS JOSE DE ALENCAR                               05
PAULO ALBERTO MACEDO PINTO                    09
PAULO DE MEDEIROS GOMES NETO                20
PEDRO RAMOS GOES                                      01
PETRONIO FLORIANO ABREU                          23
RAIMUNDO JOSE M TOLEDO                           11
RENALDO BUARQUE BANDEIRA                       14
RENILDES TOLEDO G. MARCELINO                  19
ROBSON ARAUJO                                           20
ROBSON PEREIRA                                          26
RONALDO DE CARVALHO MANICOBA               11
RONALDO RODRIGUES DA SILVA                     02
ROSARIO Mª C DA PAZ AZEVEDO                    27
ROSEMEIRE LOPES L.FERREIRA                       06
ROSYELAINE DA SILVA FREITAS                       23
ROZANE SOARES PEREIRA                              11
RUI AUTO TEOFILO                                        04
SAMIRA MIRANDA COUTO                               15
SERGIA SANTOS S CAMPOS                             26
SERGIO GONCALVES TAVARES                         26
SHIRLEY SANTOS                                           04
SIDNEY TORRES TENORIO                              02
SILVIA CARVALHO DE ALBUQUERQUE              24
SONIA BARBOSA ALCANTARA                          25
SUZANA MARIA M R FIGHERA                         22
TAMARA OLIVEIRA DO E SANTO                      25
TARCISO ALVES COSTA                                   11
TELMA MARIA DE LIMA LOBO                          27
VALDENICE BARBOSA G.DE ALENCAR               05
VALMIR SAMPAIO RIBEIRO                              31
VICENTE SEVERO DE LIMA                              20
VICTOR FLAVIO  P MEDINA                             23
VIVIANNE ABREU LEMOS                                14
WASHINGTON VELOSO DE MELO                     28

ROZELITA SOARES LAZAUSKAS                         10
ADRIANA GUSMAO MOREIRA                           05
ADRIANA MARIA SILVA PEREIRA                       22
ALDA DE OLIVEIRA SOUZA                               25
ALDEMIR LAERCIO DA SILVA                            29
ALEXANDRE CAMPOS RULL                               13
ALGEDI COSTA WALTER                                   18
ALICE MARIA APRIGIO DE LACERDA                 30
ANA EDNA KITERIA L PINHO BORGES               12
ANA PAULA RODRIGUES DE OLIVEIRA               29
ANTONIO CALHEIROS COSTA                           09
ANTONIO JOAREZ PINHEIRO                            23
ANTONIO MALTA NETO                                    15
ANTONIO ROBERTO BONFIM MARQUES            17
ARILDA DE VASCONCELOS SILVA                      27
ARINILDA DA S  MONTEIRO                             21
ARLETE CALIXTO DE MELO MARQUES               25
ARLINDO VIEGAS ALVES                                  11
AUGUSTO ZEFERINO DE SOUZA                       16
BRAULIO CAVALCANTE LINS                            08
BRUNO GALINDO SERENO 26
CARLA LUIZA LIRA DE AMORIM 27
CARLOS ALBERTO DE NOVAES 22
CARLOS ROBERTO MOURA LEAL 26
CHENG JIAHN HSUN 23
CICERO ANTONIO LIMA LOPES 06
CICERO RUBENS DE H CAVALCANTI 14
CLAUDETE PEREIRA B FIEL 30
CLAUDETE PEREIRA BARBOSA FIEL 30
CLAUDIONOR ARAUJO DE OLIVEIRA 20
CLIFTON VICTOR L.DO NASCIMENTO 01
DAVID PEIXOTO FERREIRA 30
DELMIRO LUNA 08
DILMA ALVES DE QUEIROZ 22
DIOZETE ARAUJO DE GUSMAO 25
DORALICE EULALIA DE GOUVEIA 18
EDNA DE LOURDES DA SILVA 23
EDNALVA MENDONÇA DE MELO 06
EDSON PINTO MORAES 18
EDUARDO CESAR SILVA COSTA 14

JUNHO - 2006

CREDENCIADOS ASFAL-SAÚDE 2006

PSICÓLOGOS CONVENIADOS 2006

Apesar de todas as 
dificuldades, temos o que 
comemorar  e  agradecer.  
Estamos todos de parabéns 
pelas últimas batalhas vencidas. 
A tão esperada promoção do 
nível I para o nível II hoje, já é 
uma realidade. O reajuste do 
salário base e a elevação do teto 
salarial se concretizaram. O 
mérito? O mérito é de todos nós. 
Muitos foram aqueles que 
colaboraram para que alcançás-
s e m o s  e s s e s  o b j e t i v o s .  
Deixamos de citar nomes para 
não correr o risco de cometer a 
injustiça de por esquecimento 
omit i r  a lguém.  Quantos  
momentos de incerteza e com 
isso a angústia, mas mesmo 
assim nunca perdemos a 
esperança. Fomos sempre 
perseverantes e continuaremos 
a sê-lo.

Muitas vezes a incom-
preensão, a palavra impensada 
abr indo chagas ,  fer indo 
injustamente, mas que devem 
ser perdoadas. Vamos atribuí-
las ao momento de dificuldade 
que se passa, até mesmo pelo 
cenário nacional vivenciado. É 
como sempre colocamos, 
vencemos apenas batalhas pois, 
a guerra continua, ela é eterna. 
Somos Barnabé por opção, e 
com muito orgulho. Exercemos 
uma função nobre, carreamos 

recursos para o erário estadual, 
possibilitando ao governante 
atender as necessidades da 
sociedade, principalmente dos 
mais carentes, oferecendo 
educação, saúde segurança etc.

Para isso, é bastante 
que o governo dê a destinação 
correta a esses recursos, até 
porque, por mais que nos 
esforcemos para fortalecermos 
o erário estadual, dada a 
amplitude de necessidades da 
maioria dos nossos irmãos 
alagoanos, as verbas sempre são 
insuficientes. 

Esperamos que um dia 
esse quadro mude, entretanto, 
não podemos apenas ter 
esperança e comodamente ficar 
sentados esperando a morte 
chegar, como já disse Raul 

Seixas um dia. Temos que fazer 
a nossa parte, particularmente o 
Fisco dar a sua imperiosa 
contribuição, há casos com o 
sacrifício de sua própria vida, 
portanto, exigimos dos gover-
nantes sempre, respeito e 
consideração, e da sociedade 
como um todo, esperamos o 
reconhecimento da importância 
do Fisco Estadual, para o bem 
estar de todos.   

Que País é esse?
Não tem terremoto nem 

maremoto. Os seus recursos 
naturais são exuberantes. A sua 
beleza encanta a todos. Jorge 
Ben Jor chega a afirmar, em sua 
canção, que é um país abençoa-
do por Deus. Mas como 
acreditar que o Brasil é um país 
abençoado por Deus, com os 
maus políticos que aqui 
habitam? É bem verdade que 
existem ainda em nosso país 
homens públicos honrados e 
honestos, que primam pela 
ética. Ainda bem que é verdade-
iro o ditado que toda regra tem 
exceção,  caso  contrár io  
teríamos que fazer como o 
nosso astronauta Pontes, plantar 
feijão em outra dimensão.   

Q u e  c o i n c i d ê n c i a  
s e r e m  i n d i c i a d o s  p e l a  
P r o c u r a d o r i a  G e r a l  d a  
República 40 (quarenta) 

indivíduos. Esse número é 
terrível. Quem não se lembra 
daquele filme Ali Babá e os 
quarenta ... ? Votamos no 
Lulinha Paz e Amor, convictos 
que estávamos escolhendo o 
melhor para a nação brasileira. 
É brasileiros, fomos enganados 
pelas estorinhas do PT “Partido 
dos Trabalhadores”. Somos 
ingênuos ou alguns integrantes 
dessa legenda partidária é que 
são excelentes atores? Com a 
dança daquela deputada em 
plenário comemorando a 
indecência quem efetivamente 
dançou? A resposta é simples, 
apenas ela, pois os brasileiros e 
as brasileiras de vergonha na 
cara choraram e se indignaram. 

Mais um pleito eleitoral 
se aproxima e não é possível 
que não tenhamos aprendido 
com tudo que vimos até agora 
no Congresso Nacional e, 
infelizmente, no Governo 
Federal. A lição assimilada com 
amargor não deverá nos 
desestimular de participar desse 
processo de escolha, muito pelo 
contrário, devemos nos engajar 
levando a todos que possamos 
ter acesso, os esclarecimentos 
necessários, para que essa 
bondosa nação não se deixe 
mais uma vez ser ludibriada. A 
escolha é nossa e a responsabili-
dade dela também. Estelionato 

político nunca mais.
Os Fiscos Estaduais de 

todo o Brasil, sentindo a 
necessidade imperiosa de 
participar da vida política do 
País, têm, através de suas 
entidades de classe, orientado 
os seus integrantes para uma 
participação mais efetiva nesse 
processo. Temos consciência da 
valiosa contribuição que damos 
para o desenvolvimento do 
nosso querido Brasil, com o 
desempenho abnegado de nossa 
função, em busca de recursos, 
muitas vezes pondo em risco a 
nossa integridade física, dando 
aos governos estaduais a 
condição de minimizar o 
sofrimento dos mais carentes.

Poderemos também 
contribuir na área política, quer 
seja no executivo, administran-
do Estados e Municípios, quer 
seja no legislativo, construindo 
leis mais justas e aplicáveis, 
sem esquecer de fiscalizar, com 
rigor e independência, os atos 
daqueles que governam, 
propiciando com isso uma 
melhor distribuição de renda, 
fazendo chegar a quem efetiva-
mente precisa os serviços 
públicos como educação, saúde 
segurança etc... Além é claro, de 
fortalecer politicamente uma 
categoria fundamental para a 
sociedade como um todo.

Comemorando as vitórias e nos preparando para mais lutas

Robson Gueiros é o 

presidente da ASFAL

EDUARDO EGYPTO R  BASTOS 06
EDUARDO GAMA NETO 03
EDUARDO SOUZA DE CARVALHO 17
ELUZA DE MEDEIROS PEREIRA 16
ENID DE FRANCA COSTA 20
ERONILDES JOSE DE CARVALHO 19
ESTACIO LUIZ GAMA DE LIMA 07
EUZA DA SILVA FARIAS 25
FABIANO BARBOSA DE LIMA 27
FABIO WEINMANN CARNEIRO 23
FABIOLA HOLANDA C FIREMAN 05
FERNANDO DE LIMA LISBOA 14
FLAVIA MARIA A BRANDÃO 19
FLAVIO NUNES B DA SILVA 09
FLEURANGE AMORIM 11
FLORISBELA DA SILVA PINO 15
FRANCISCO ANTONIO DA C.PEDROSA 26
FRANCISCO JOSE PEIXOTO GERBASE 10
FRANCISCO MANOEL G. DE CASTRO 23
GALBA MAIA LOPES 22
GENIVALDO BARBOSA DA SILVA 08
GERSON SOUZA C. GUIMARAES 19
GISELLE VILELA MELO 22
HENRI FABIANO FRANCO 16
HILDEBRANDO TENORIO DE A FILHO 07
HIROMI TSUTSUMI F COUTINHO 20
HUGO S SILVA DA GAMA FILHO 28
ISABEL CRISTINA B. BRANDAO 29
ISMAR FIGUEIREDO DA S FILHO 24
IVONETE LINS RIBEIRO 05
IZABEL FONSECA VIEIRA 04
JACINTO MARTINS DE ALMEIDA 04
JACY SANTA ANA DE JESUS 24
JAIR FLAVIO F PASSOS 21
JAQUELINE FERREIRA DE MENDONÇA 15
JOAO ANTONIO PEREIRA RAMOS 08
JOAO BARBOSA GUIMARAES 23
JOAO BERNARDO COUTINHO 10
JOAO CORREIA DE SOUZA FILHO 13
JOAO GUSTAVO PETER 06
JOAO OLIVEIRA CABRAL FILHO 16
JOAO PEDRO GAIA NEPOMUCENO 28
JOAO PESSOA VAZ DA C FILHO 07
JORGE VICENTE DE PAULA 30
JOSE EDSON DOS SANTOS CARVALHO 12
JOSE FERREIRA MENDES 23
JOSE GOMES FILHO 11
JOSE GUIDO DE GUSMAO 29
JOSE MIRONILDES M DOS SANTOS 20
JOSE NERIVAL BARROS PACHECO 02
JOSE ROGERIO P MOREIRA 14
JOSE TADEU P. DE OLIVEIRA 25
JOSELITA BARBOSA CAVALCANTI 11
JOSIAS AUGUSTO DA SILVA 12
JOSILEIDE MACHADO DA SILVA 28
JUDITE LIMA DE PAFFER 29
LUCIA MARIA MOURA DE MELO 26
LUIS RONALDO GRANJA MEDEIROS 16
LUIZ JORGE CESAR TEIXEIRA 02
MAGDIEL MENDES RIBEIRO 09
MANOEL ADAUTO DE AZEVEDO 16
MANUELA COTRIM DE BARROS LIMA 12
MARCIA TELMA F DA F FEITOSA 02
MARCILIO BARENCO C DE MELLO 01
MARCO HELDER CHRISTONI 08
MARCOS ANTONIO P DE B CORREIA 19
MARCOS JOSE D DE  SOUZA 03
MARCOS SERGIO DA S FEREIRA NETO 12
MARCOS VINICIUS R V  DOS SANTOS 05
MARCUS TULLIUS DE S.FERREIRA 27
MARIA ALICE FERREIRA DA COSTA 03
MARIA APARECIDA C. Q. DE MELO 15
MARIA DA CONCEICAO TAVARES 01
MARIA DA LUZ O. CAVALCANTE 15
MARIA DE FATIMA B. MONTENEGRO 26
MARIA DELMA BARBOSA CORREIA 30
MARIA HELENA CALHEIROS 10
MARIA JOSE CAMPOS DE LIMA 04
MARIA RENAULDE DE MELO 29
MARIA RUTE DE ABRAHAO 17
MARIA SOCORRO F. DA SILVA 06
MARIA TERESA GOMES DE S MENDES 26
MARILENE UMBELINO DA SILVA 19
MARINETE ALVES DE MELO 19
MARINETE LAZARINO TENORIO 24
MIRTA MAIA 15
NATANIEL BENTO DE OMENA 18
NELY CALAZANS DO NASCIMENTO 19
NIEDJA BARBOSA DA SILVA 23
NILZA NEPOMUCENO MARQUES 29
NIVALDO VALENCA 23
OLAVO DE MELLO GONCALVES 04
PAULO HENRIQUE PEREIRA 04
PAULO JOSE DE MEDEIROS MELO 20
PAULO RICARDO LANDRE 09
PAULO ROBERTO C TELINO 09
PAULO ROBSON PINTO PAES 29
PAULO RUBENS PACHECO MOREIRA 19
PEDRO FERNANDES MARTINS 29
RICARDO CHRISTIANO PETERSEN 30
RITA DE CASSIA S MUNIZ GOIANA 25
ROBERTO DA COSTA FREIRE 15
RONALDO LINS DA CUNHA 15
ROZELITA SOARES LAZAUSKAS 10
RUTH DE MELO AMARAL 09
RUTH MARQUES DE S. BARBOSA 21
SEBASTIAO BARBOSA FILHO 21
SELMA SANTOS DE BARROS 23
SERGIO LUIZ LUNA VIANA 23
SEVERINA RODRIGUES DE SOUZA 08
SILVESTRE VIEIRA DOS SANTOS 06
SOLYMAR CORREIA ALVES 20
SONIA MARIA LEAO FEITOSA 07
TAMARA IVANILDE TEIXEIRA CASTRO 10
TANIA MARIA DA SILVA 08
VALDEMAR DA COSTA E SILVA 04
VALDERES DIAS ARAUJO 14
VALERIA PEREIRA                                            12
VERONICA ZLOCCOWICK DE MELO                    12
VILMA VANDERLEI DOS SANTOS                       06
WILLIAMS MATIAS DE CASTRO                         30

                 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

WORLD STREAM NORDESTE Agência de Turismo 3337-2700Condições 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
OI CELULAR Telefonia Celular Plano Especial p ASFAL 3338-3493
CEAP Cursos Profissionalizantes Descontos especiais p ASFAL 3337-1290
FACULDADE PONTES DE MIRANDA Faculdade Condições especiais 3325-7772
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Preocupados com a 

importante presença de 

parlamentares que possam 

representar o Fisco em todos 

os âmbitos, a Federação 

Brasileira das Associações 

de Fiscais de Tributos 

Estaduais –FEBRAFITE, 

está estimulando a candida-

tura de integrantes nas 

eleições deste ano, visando o 

fortalecimento da represen-

tatividade da classe em todo 

o país.

Neste sent ido, a 

assembléia da categoria, 

ocorrida em abril último, na 

cidade do Rio de Janeiro, 

decidiu estimular candidatu-

ras em todos os Estados, 

se jam para Deputados 

E s t a d u a l ,  Fe d e r a l  o u  

Senadores. Foi declarado 

também, total apoio à 

candidatura do presidente 

d a  e n t i d a d e ,  Ro b e r t o  

Kupski, a Deputado Federal 

pelo Estado do Rio Grande 

do Sul.

Apesar das entidades 

não poderem dar apoio 

direto para a candidatura do 

Presidente Kupski, já que ele 

é candidato em seu Estado, 

os presidentes das associa-

ções de fiscais de todo país, 

filiadas a FEBRAFITE, 

declararam total solidarieda-

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

Federação, pela sua trajetó-

ria de compromisso com a 

classe fiscal, demonstrada 

durante estes anos em que 

está á frente da luta em prol 

da categoria.

Para o presidente da 

ASFAL, Robson Gueiros, o 

presidente da FEBRAFITE, 

que foi reeleito para mais um 

mandato nesta assembléia de 

abril último, prestará um 

grande trabalho para todo o 

Fisco brasileiro, caso seja 

eleito Deputado Federal, 

pois é uma pessoa muito bem 

articulada no meio político 

nacional, e que tem real 

compromisso com os interes-

ses do Fisco do país. Robson 

entende que sua eleição 

garante que a categoria terá 

um importante aliado no 

Congresso Nacional.

A  f r e n t e  d a  

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

Kupski tem feito uma admi-

nistração altamente elogiada 

pelos seus colegas presiden-

tes de associações de todo o 

país, pois tem se destacado 

como um dirigente atuante, 

que não se cansa de lutar 

pelos interesses da classe. 

Seu trabalho a frente da 

FEBRAFITE, é voltado para 

a defesa do Estado e da 

sociedade, que precisa ter 

carreiras de Estado valoriza-

das e que defendam o fortale-

cimento do Pacto Federativo. 

Prova do seu excelente 

trabalho foi demonstrada 

quando da batalha pela 

derrubada da Reforma da 

Previdência, seguida da 

aprovação da PEC-Paralela, 

e pela inclusão do Fisco como 

C a r r e i r a  E x c l u s i v a  d e  

Estado.

Apesar de não ter 

conseguido barrar a Reforma 

da Previdência, o trabalho 

liderado por Kupski em 

conjunto com várias entida-

des de funcionários públicos 

do país, conseguiu minimizar 

seus efeitos, com a aprovação 

da chamada PEC-Paralela da 

Previdência.

Conforme foi deter-

minado pela FEBRAFITE, o 

Fisco Alagoano deverá 

buscar candidatos no Estado 

para receber apoio do Fisco, 

especialmente de pessoas 

que demonstrem compromis-

so e interesse verdadeiro 

pelas lutas da classe. O apelo 

é de que a categoria procure 

votar nestes candidatos, pois 

somente com representantes 

fortes nas Câmaras Estaduais 

e Federal é que se conseguirá 

avançar em novas conquistas.        

FEBRAFITE quer eleger candidatos do Fisco em todo o país

O Presidente da FEBRAFITE

Roberto Kupski e o Presidente

da ASFAL Robson Gueiros

Não faz muito tempo, 
conheci a história de um rapaz 
que se chamava Paulo. Ele 
contava, à época, com 38 anos 
de idade e tinha por costume 
trabalhar 12 (doze) horas por 
dia, pois além de suas 8 (oito) 
horas normais, as outras 
quatro significavam horas 
extras, isso era estendido, 
inclusive, aos sábados e, as 
vezes, até nos feriados. 

Trabalhar para Paulo 
era tudo em sua vida, dali 
significava faturar mais, 
ganhar mais dinheiro, dinhei-
ro que gostava tanto de juntar! 
Paulo só não ia para a empresa 
nos dias de domingo, já que 
tirava esse dia para dar um 
pouco de atenção a sua 
família, no entanto, às vezes 
trazia algum serviço para 
terminar em casa, afinal 
domingo para ele não era só 
lazer, de vez em quando, 
também, poderia ser dia de 
trabalho. 

O lazer, propriamente 
dito, como futebol, praia ou 
almoçar fora isso era desper-
dício de dinheiro. Férias, 
então, nem pensar! Paulo era 
um sujeito obcecado em 
ganhar dinheiro, pois sua 
grande preocupação era juntar 
o que ganhava de seu trabalho. 
Paulo era uma pessoa de vida 
simples, pois morava modes-
tamente numa casa de porta e 
janela, num bairro simples e 
sua casa não tinha luxo 
nenhum. 

Por causa de sua 
m e s q u i n h a r i a  p a s s a v a  
necessidades, se alimentava 
mal, não cuidava de sua saúde 
e sua família sofria muito com 
isso, vez que era obrigada a 

conviver com aquilo, já que ele 
era irredutível em sua forma de 
viver e pensar. Para você ter 
uma idéia, Paulo nesses 23 
anos de trabalho, com suas 
economias, tinha dinheiro 
junto que dava para comprar 
um bom carro e ter ampliado e 
melhorado sua casa , ou 
comprado outra.

Não sei o que se 
passava na cabeça de Paulo 
que ele, alem de não tirar 
férias, não pensava em viajar, 
passear ou fazer algum lazer, 
nada que viesse a dispender 
dinheiro, e nem fazer um bom 
seguro de vida para sua 
família. Paulo não pensava no 
futuro de sua família, só 
pensava em seu futuro. Agora 
que futuro era esse? Só ele 
sabia.

Como não passava por 
sua cabeça em gastar dinheiro, 
nunca fez uma viagem, nem no 
estado ou fora dele, a não ser 
quatro viagens a Rio Largo, 
cidade a 24 km da capital, em 
companhia de um seu primo, 
sempre em carona, para 
visitar, ali, alguns parentes 
seus. Esse era o Paulo, homem 
de boa índole, pacato, estranho 
e, às vezes, explosivo, princi-
palmente quando se falava em 
gastar algum dinheiro extra. 

Não deixe seu sonho virar pesadelo
* Robson Araújo

Levou toda a sua vida em 
trabalhar e juntar dinheiro. 
Alegava não ter tempo para 
cuidar da saúde, não ter 
dinheiro para lazer, não comer 
uma boa alimentação porque 
era caro.

Ele era um sujeito 
sovina, más não era má 
pessoa. Certo dia, no trabalho, 
Paulo sente uma forte dor no 
estômago, vai correndo para o 
banheiro, e lá acontece algo 
que para ele foi insuportável. 
Volta pálido para o birou e 
João Carlos, seu colega de 
trabalho, nota e pergunta o que 
ele está sentindo, ele responde 
que está sentindo uma dor 
muito forte no estômago, João 
Carlos então lhe propõe que vá 
para casa para se medicar, 
Paulo responde: - Não! Eu não 
posso faltar ao trabalho. 

Embora dali em diante 
não produziu mais nada, 
esperou chegar as 18 horas 
para ir para casa. Chegou mal 
em casa, ainda pálido, com a 
voz diferente, continuava 
ainda com aquela dor terrível. 
Sua esposa então sugeriu levá-
lo até o pronto socorro, pois 
ele não tinha um plano de 
saúde, apesar de ganhar tão 
bem. No pronto socorro, 
depois de esperar uns quarenta 
minutos, foi atendido pelo Dr. 
Carlos, o médico de plantão. 
Então o Dr. Carlos perguntou o 
que estava sentindo, procurou 
examiná-lo, apalpando sua 
barriga, até que chegou a um 
de te rminado pon to .  Em 
seguida lhe apl icou um 
analgésico e solicitou que 
fizesse uma ultra-sonografia 
urgente.

No dia seguinte já 

tinha um diagnóstico. Ligou 
para a esposa de Paulo e pediu 
sua presença em sua sala. 
Quando dona Silvana chegou 
à sala do Dr. Carlos, ele falou: - 
Dona Silvana tenho más 
notícias, está preparada? Ela 
assentiu com a cabeça! Ele 
continuou: - Seu esposo está 
com um câncer brabo e já tem 
metástase espalhada por 
vários órgãos, acha que devo 
falar com ele ou a senhora 
fala? Ela prontamente respon-
de: - É doutor, não podemos 
esconder nada dele, afinal ele 
tem que ter conhecimento, 
inclusive, já está até desconfi-
ado. Agora é cuidar da doença.

À tarde, na sala do 
doutor Carlos, encontram-se 
ali o Paulo e dona Silvaria, 
então o doutor Carlos começa 
a conversar com os dois: - É 
isto senhor Paulo! Sei que 
dona Silvana já lhe adiantou 
alguma coisa. Pois é, o 
negócio é sério, mas tenho que 
informar que este seu caso 
poderá ser superado, porem é 
muito difícil. Não adianta 
querer lhe enganar, o senhor 
poderá ter uma sobre-vida de 
três, seis meses ou um ano, só 
Deus sabe, e o encaminhamen-
to é começar logo com a 
quimioterapia e você terá que 
se internar, vou lhe encami-
nhar para a Santa Casa pra ver 
se lá tem uma vaga. 

Continua a reanimá-
lo. - Más me diga uma coisa, o 
que foi que você fez na vida 
para chegar a esta desgraça? 
Paulo de cabeça ba ixa , 
arrasado psicologicamente, 
levanta a cabeça e olha para o 
doutor Carlos e pausadamente 
responde: - Doutor Carlos! O 
grande mal de minha vida é 
que eu deixei de viver a minha 
própria vida. Desde os 15 anos 
comecei a trabalhar e do meu 

primeiro salário, a metade 
dele, abri uma poupança, 
assim continuei e hoje tenho 
uma gorda poupança. Nesses 
23 anos só gastei unicamente o 
necessário. Privei-me de tudo, 
como também, privei minha 
família de gastos. Só me 
preocupei, nesse tempo, em 
juntar dinheiro, pensando em 
um futuro incerto, sem saber 
nem porque eu guardava 
dinheiro, já que evitava tanto 
em gastá-lo.

Não me alimento bem, 
me visto pessimamente, não 
tenho um plano de saúde, 
nunca fiz um exame preventi-
vo e hoje estou aqui com este 
câncer me comendo... E o 
dinheiro que eu tanto guardei, 
pra mim, de nada servirá. Pelo 
menos agora é gastar com esta 
doença, vamos ver se conse-
guiremos debelar este câncer. 
- É doutor, tenho que me 
conscientizar disso. E apesar 
de tudo, aqui refletindo, sou 
consciente de que, pelo 
menos, esse dinheiro servirá 
para a minha família ter o que 
eu sempre neguei. Estou 
pagando com a vida mesqui-
nha que sempre vivi, não 
proporcionando nada de bom 
para mim e minha família. Ta 
aí o que ganhei, este câncer 
miserável que está me comen-
do as entranhas. Paulo faleceu 
cinco meses e 13 dias depois.

Moral da história: Não 
adianta desperdiçar a saúde 
para fazer dinheiro, pois 
depois o vais perder para 
restabelecer sua saúde.

Para refletir: Esqueça 
o ontem, ele já passou; Viva o 
hoje, pois ele está presente e... 
Se estás pensando no amanhã, 
ele é incerto. 

* Membro da Associação 
Alagoana de Imprensa.

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

DEMONSTRATIVO 

DE QUANTIDADE 

DE ASSOCIADOS 

POR FAIXA ETÁRIA

DEMONSTRATIVO 

DE DESPESAS 

MÉDICAS POR 

FAIXA ETÁRIA

Referente ao Rateio: 04/2006

Consultas, exames e internamentos

Data Referência: 08/05/2006

FAIXA QTDE

0 - 17 18

18 - 29 104

30 - 39 216

40 - 49 291

50 - 59 199

60 - 69 198

ACIMA DE 70 208

TOTAL = 1234

FAIXA QTDE

0 - 17 846

18 - 29 679

30 - 39 402

40 - 49 285

50 - 59 176

60 - 69 118

ACIMA DE 70 186

TOTAL = 2692

FAIXA QTDE

0 - 17 864

18 - 29 783

30 - 39 618

40 - 49 576

50 - 59 375

60 - 69 316

ACIMA DE 70 394

TOTAL = 3926

TITULARES

DEPENDENTES

SUMÁRIO GERAL

FAIXA VALOR R$

0 - 17 249,63

18 - 29 6.615,55

30 - 39 11.445,37

40 - 49 69.956,32

50 - 59 37.872,96

60 - 69 98.956,00

ACIMA DE 70 54.519,11

TOTAL = 279.614,94

FAIXA VALOR

0 - 17 34.597,03

18 - 29 45.007,11

30 - 39 30.624,52

40 - 49 40.266,74

50 - 59 21.194,12

60 - 69 11.884,22

ACIMA DE 70 119.721,71

TOTAL = 303.295,45

FAIXA VALOR

0 - 17 34.846,66

18 - 29 51.622,66

30 - 39 42.069,89

40 - 49 110.223,06

50 - 59 59.067,08

60 - 69 110.840,22

ACIMA DE 70 174.240,82

TOTAL = 582.910,39

TITULARES

DEPENDENTES

SUMÁRIO GERAL
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Qual a avaliação que você faz 
sobre esses três primeiros 
meses da atual gestão do 
sindicato?

O início da nossa gestão foi 
marcado por um processo de 
negociação salarial em anda-
mento, onde o mais difícil era 
conciliar os diversos interesses 
d e  f o r m a  s a t i s f a t ó r i a .  
Trabalhamos no sentido da 
preservação do sistema 
democrático, passando a 
instituir um mecanismo mais 
transparente nas assembléias, 
onde utilizamos mecanismos 
tecnológicos (data show) para 
aumentar a capacidade de 
percepção real dos aconteci-
mentos. Nesse clima é que se 
desenvolveram as assembléias 
onde uma maioria significativa 
da categoria deliberou pela 
aprovação da proposta do 
governo, hoje transformadas 
nas Leis Nºs 6713, de 04 de 
abril de 2006 (que altera o 
dispositivo da Lei 6285, de 23 
de janeiro de 2002) e 6728 
(referente ao subsídio do 
governador). 

Quais serão as prioridades da 
atual gestão daqui pra frente? 

Temos muitas coisas em mente, 
processo de promoção dos 

colegas que ingressaram em 
2002 juntamente com aumen-
to de toda categoria era o foco 
das nossas atenções e que 
Graças a Deus se concretizou. 
Esses resultados serviram 
como um marco para os nossos 
propósitos de cada vez mais 
fortalecer a categoria em todos 
os sentidos e partirmos para 
conquistas cada vez significati-
vas. Objetivamos agora tornar 
factíveis os processos adminis-
trativos ainda em tramitação 
que tratam do adicional 
noturno e auxílio transporte, 
bem como temos acompanha-
do as ações judiciais de 
interesse da classe. Formamos 
uma comissão de estudo para 
analisar nossa Lei Orgânica e 
adequá-la a futura Lei do Fisco 
de caráter nacional, bem como 
as necessidades internas. 
Também estamos priorizando 
a alteração do estatuto de 
nossa entidade que tem 
engessado algumas ações 
emergenciais. 

A nova diretoria do Sindifisco 
pretende realmente se mudar 
para uma outra sede? 

O prédio atual do sindicato 
está se deteriorando. Partes 
dele, inclusive, estão condena-

das pelo Corpo de Bombeiros. 
Por conta disso estamos tendo 
gastos excessivos em todos os 
sentidos e nossa receita não 
está sendo suficiente para 
cobrir essas despesas. Então é 
cada vez mais necessário que 
conscient izemos  nossos  
colegas da importância de 
vender esse patrimônio, que, 
diga-se de passagem, é muito 
grande para abrigar as ativida-
des do sindicato, que pode 
muito bem se acomodar em 
um local menor. 

Qual a mensagem que você 
deixaria para os filiados do 
sindicato?

Gostaria de enfatizar que o 
Sindifisco preza muito pela 
integração de todos os servido-

Dra. Flávia defende os
benefícios da acupuntura

Presidenta do Sindifisco faz balanço 

dos primeiros meses da atual gestão

res. A entidade trabalha no 
sentido de garantir o direito de 
todos os colegas, e não de 
grupos. Entretanto, as lutas 
que ocorrem nem sempre 
conseguem assegurar essas 
conquistas de forma satisfató-
ria para todos. Isso são contin-
gências. Mas tenho certeza 
absoluta de que essas insatisfa-
ções serão superadas e posteri-
ormente será compreendido 
que no atual momento só 
poderíamos chegar aonde 
chegamos.  Futuramente  
teremos novas conquistas, 
novos avanços. 

A nova diretoria tem algum 
projeto de cunho cultural 
voltado para integrar mais a 
categoria?

Estamos implantando o 
Sindicultura e Arte, que é um 
projeto voltado para divulga-
ção dos talentos dos servidores. 
Iremos também dar uma nova 
roupagem ao nosso site, que 
vai dispor de um ícone para as 
manifestações artísticas e 
culturais que qualquer colega 
q u e i r a  a p r e s e n t a r .  
Pretendemos utilizar o roll do 
sindicato para exposições de 
quadros, livros e demais 
trabalhos dos colegas. 

Qual será a cara do novo site?

A cara do novo site terá tudo 
haver com as características da 
nova gestão. Diria que o novo 
site pode ser definido como o 
sindicato em ação. Estamos 
buscando dar uma idéia de 
movimento e dinamismo. 
Trocando em miúdos: fazer 
com que o sindicato esteja 
sempre atento a todos os 
interesses da categoria. 

Quais as novidades que serão 
apresentadas nesse novo 

formato do site?

Inicialmente traremos com 
novidades assuntos com o 
projeto de Lei Orgânica do 
Fisco, o III Encontro dos 
Aposentados,  que  será  
r e a l i z a d o  e m  C a l d a s  
Novas/GO, que tem como 
escopo o “resgate” dos direitos 
dos aposentados e pensionista 
retirados nas reformas e a luta 
pela garantia dos ainda 
“existentes”; estamos promo-
vendo juntamente com a 
Conlutas um abaixo assinado 
pela anulação da reforma da 
Previdência, que tem a adesão 
de diversos colegas; temos 
ainda o problema relacionado 
à  L e i  de  Pe que na s  e  
Microempresas, que fere o 
pacto federativo e a campanha 
nacional da Fenafisco contra a 
mesma.

Qual a avaliação que você faz 
da participação das mulheres 
nas últimas gestões do 
sindicato?

Apesar das dificuldades a 
mulher tem conseguido papel 
de destaque na nossa socieda-
de. A categoria do Fisco tem 
avançado nesse processo de 
valorização da figura femini-
na, vez que elegeu para a 
presidência do sindicato, a 
mim e a colega Lúcia Beltrão 
(esta por dois mandatos 
subseqüentes) para represen-
tar os interesses da categoria. 
Essa valorização também 
pode ser verificada também na 
própria administração pública 
fazendária, onde encontramos 
vários cargos de grande 
relevância gerenciados por 
mulheres, que têm demonstra-
do grande eficiência na 
execução de suas atividades. 

O Que é Acupuntura?

É um dos componen-

tes da MTC (Medicina 

Tradicional Chinesa). É um 

conjunto de procedimentos 

terapêuticos,  que visam 

introduzir estímulos em certos 

lugares (pontos de acupuntu-

ra), a fim de obter no organis-

mo, em resposta, a recupera-

ção global da saúde, ou a 

prevenção de doenças, através 

de harmonização das funções 

endócrinas, autonômicas e 

mentais, entre outras.

É um procedimento seguro?

Desde que realizado 

por médico capacitado, pois é 

um procedimento invasivo e 

que exige um conhecimento de 

anatomia topográfica, fisiolo-

gia e sobre tudo clínica médica. 

A elaboração de um diagnósti-

co, inclusive diferencial, o 

estabelecimento de prognósti-

co e a instituição do procedi-

mento adequado são fatores 

imprescindíveis, para se evitar 

o simples mascaramento de 

sinais e sintomas, com todas as 

conseqüências negativas que 

isto possa acarretar.

Em todos os casos, seu 

médico deve se manter 

informado sobre os medica-

mentos de que faz uso, se está 

ou suspeita de gravidez, ou se 

usa marca-passo ou implantes 

cosméticos.

A acupuntura funciona em 

todos os pacientes?

Não. Funciona em 

cerca de 70% a 80% dos 

humanos.

É um procedimento doloroso?

Não deve ser.  A 

sensação de dor é geralmente 

de pequena intensidade, rápida 

e, na maior parte imperceptí-

vel. Pode ocorrer uma sensa-

ção discreta de choque, peso 

ou dolorimento com a manipu-

lação das agulhas.

Qual a freqüência do trata-

mento?

Em geral depende do 

Acupuntura ANS Nº 393533

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

Passados pouco mais de três meses de atuação da nova diretoria do Sindifisco, a presi-
dente Olga Miranda faz um breve balanço da atual gestão, fala dos projetos que estão em 
curso e prevê futuras conquistas para a categoria. Expõe as dificuldades que teve de 
administrar para contornar os conflitos que se desencadearam em torno da tentativa de 
se conciliar os interesse dos fiscais com relação ao reajuste salarial da categoria e garante 
que sua gestão está pautada na transparência “A entidade trabalha no sentido de garantir 
o direito de todos que fazem parta da grande família fazendária, sem exceção”, afirma 
Olga. Veja a seguir os melhores momentos da entrevista da presidenta do Sindifisco.

Olga Miranda é a presidenta do
SINDIFISCO

* Dra. Flávia Brandão

diagnóstico e do tempo da 

evolução da doença, e também 

da resposta do indivíduo.

Como é uma sessão de 

acupuntura?

Na primeira consulta o 

médico busca estabelecer um 

diagnóstico clínico, nosológico 

e acupuntural, através da 

minuciosa anamnese, exame 

clínico, é solicitado os exames 

complementares que se 

fizerem necessários. 

Na segunda consulta, 

começam as sessões, sendo 

usadas agulhas nos pontos 

estabelecidos, que deverão ser 

retiradas de 20 a 30 minutos 

após.

A acupuntura tem contra-

indicação?

Qualquer indivíduo, 

em qualquer idade, pode ser 

tratado, exceto os pacientes 

com infecções generalizadas 

da pele. Na gravidez são 

evitadas as aplicações em 

alguns pontos, mas não tem 

contra-indicação.

A acupuntura trata qualquer 

doença?

É indicada 

para tratamento de 

diversos sintomas 

de doenças, já que 

apresenta efeito 

analgésico, antiin-

f l a m a t ó r i o  e  

relaxante muscular, 

além de promover 

imunidade e agir na 

reabilitação das 

seqüelas do AVC. 

Também apresenta 

efeito calmante, 

antidepressivo leve 

e cicatrizante.

Como em 

qualquer outro 

tratamento médico, a acupun-

tura apresenta limitações.

Doenças Tratáveis: rinite, 

sinusite, faringite, amidalite, 

zumbido, dores em geral, 

lombalgia, TPM, cialtalgia, 

artrose, artrite, etc.

* É auditora médica do ASFAL-

SAÚDE e especializada em 

acupuntura.
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O Presidente  da  

MEDCOOP, Cooperativa 

Médica que dirige o Hospital 

Arthur Ramos, Dr. José Lídio 

Nunes Lira, explica que há seis 

anos, um grupo de médicos 

que viam a possibilidade do 

fechamento das portas do 

então Hospital do SESI, 

resolveu assumir o empreendi-

mento, através da cooperativa 

MEDCOOP, com o objetivo 

de evitar o fechamento do 

hospital, garantindo o espaço 

de trabalho de centenas de 

pessoas. De lá para cá, essa 

equipe vem trabalhando pela 

recuperação da credibilidade 

do hospital, agora chamado de 

Arthur Ramos, e de seu 

equilíbrio financeiro.

A  MEDCOOP  é  

formada por 94 cooperados, 

possuindo um Conselho 

Diretor composto por cinco 

cooperados. O hospital é 

dirigido por este Conselho e 

mais um diretor clínico e um 

diretor  administrat ivo-

financeiro. Atualmente o 

Hospital mantém um corpo 

clínico de cerca de 200 médi-

cos e 500 funcionários, 

gerando outros 2 mil empre-

gos indiretos. O Dr. Lídio 

explica que hospital é uma 

empresa altamente complexa, 

pois abriga em sua estrutura 

uma farmácia, um hotel, um 

restaurante, uma unidade de 

internação, uma lavanderia, o 

que gera um trabalho muito 

grande da equipe que adminis-

tra o complexo.

RECUPERAÇÃO

Nestes seis anos de 

trabalho, o hospital já demons-

tra sinais de grande recupera-

ção em todas as áreas. Foi 

investido na recuperação da 

infra-estrutura, em equipa-

mentos, na capacitação e 

reciclagem do pessoal, e 

especialmente na busca da 

humanização no atendimento, 

que segundo o Dr. Lídio é a 

área em que mais a equipe está 

investindo. Desde julho de 

2004 a administração do 

hospital foi profissionalizada, 

através da contratação de uma 

empresa especializada na área.

Apesar de ser um 

Hospital Geral, com atendi-

mento nas áreas de maternida-

de, internações clínicas, UTI 

geral e neo, além da emergên-

cia, com atendimento 24 horas 

com plantão de médico clínico, 

anestesista, cirurgião, pedia-

tra, ortopedista, intensivista e 

cardiologista, e um laboratório 

funcionando também 24 

horas, o Arthur Ramos se 

consolidada com um grande 

centro cirúrgico, já que essa 

área é a mais procurada pela 

população.

NOVOS SERVIÇOS

Há um ano foi inaugu-

rado um serviço de hemodiáli-

se, com a implantação do 

UNIRIM, que presta serviço 

de nefrologia com grande 

sucesso. Este ano foi implanta-

do mais uma novidade, agora 

na área cardiológica, com o 

funcionamento, também 24 

horas, de um Pronto Socorro 

Cardiológico. Na parte de 

infra-estrutura, está sendo 

dado prioridade a reforma dos 

apartamentos. Foram amplia-

dos também os leitos da UTI, 

de seis para nove. Toda a parte 

Trabalho em equipe resgata credibilidade e consolida recuperação do Hospital Arthur Ramos

Para o nosso conterrâ-
neo Aurélio Buarque de 
Holanda Ferreira grande 
lexicógrafo e filólogo brasileiro, 
n a s c i d o  e m  P a s s o  d e  
Camaragibe-AL, que ficou 
conhecidíssimo no país como o 
homem do dicionário: segundo 
o Aurélio, o vocábulo nato 
significa nascido, nado, congê-
nito.

O povo na sua santa 
filosofia costuma dizer que: 
“santo de casa não faz milagre”.  
Mas, não é bem assim, ao pé da 
letra. Muitas pessoas nascem, 
crescem e se destaca na terra que 
nasceram, outras, realmente, só 
se projetam em outros territóri-
os, outras plagas.

A diáspora foi a saída 
do povo judeu do reino de Judá 
no século VI a.C.,  quando os 
babilônios o expulso de lá e, este 
povo acuado, se dispersou pelo 
mundo.  Daí em diante, não 
teve, oficialmente, uma pátria, 
mesmo assim manteve uma 
homogenia invejável e inque-
brantável até 1948 quando 
foram chamados para a Erest 
Israel (Terra de Israel) e funda-
ram o Medinat Israel (Estado de 
Israel). O judeu, é, talvez o único 
ser humano que, nasça onde 
nascer, ele tem duas cidadanias. 
A cidadania do país que nasceu 
(nato) e a de cidadão de Israel. 
Não foi diferente com o cidadão 
norte-americano: Spielberg, o 
Steven para os íntimos, que por 
ser de origem judia tem dupla 
cidadania.

S t e v e n  S p i e l b e rg  
nasceu em Cincinnati, Ohio, 
EUA, hoje é um dos mais 
premiados, competente e 
criativo cineasta da atualidade. 
Pelo seu filme A Lista de 
Schindler recebeu sete estatue-
tas do Oscar. E por falar nisto, é 

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.

Dr. Lídio

é o

presidente

da

Cooperativa 

que dirige o 

Hospital

Arthur

Ramos 

aí que começa nossa história 
“baseada em fatos reais”!

A Lista de Schindler 
conta o holocausto contra o povo 
judeu, patrocinado pelos nazistas 
alemães comandado pelo 
alemão: Adolf Hitler, que aliás, 
não era alemão, este indivíduo 
era  austríaco.  O grande 
Chanceler, o Führer do Terceiro 
Reich nasceu na localidade 
austríaca de Braunau am inn.

A Lista retrata, ainda, a 
vida boêmia de Oskar Schindler 
que salvou da morte mais de uma 
centena de judeus. Este industri-
al alemão residente na Polônia 
invadida pelo exército de Hitler, 
com o argumento de que 
precisava de mão de obra 
especializada “a custo zero” para 
tocar a máquina de guerra 
nazista, consegui livrar dos 
campos de extermínio muitos 
judeus. Mas, aqui, este persona-
gem alemão, ou seja o Sr.: Oskar 
Schindler, não era alemão, o 
nosso personagem, simplesmen-
te, nascera na Moldávia, que 
durante a segunda guerra 
mundial pertencia a Romênia e 
era aliada da Alemanha. Na 
realidade a Moldávia encotrava-
se, nesta época, sob o domínio 
alemão, e o nosso Sclindler era 
um cidadão que, além de 
moldávo e por seu país está 
anexado a Alemanha possuía, os 
direitos de cidadão alemão.

Durante toda a segunda 
guerra mundial, em toda a 
Europa, o tango portenho, lá da 
Terra de Dieguito Maradona era 
o ritmo de maior sucesso. 
Durante a noite, a oficialidade 
das forças de ocupação, costu-
mava assistir shows e dançar nas 
casas noturnas polacas, mais 
precisamente em Varsóvia, 
aonde se formou o gueto mais 

cruciante e desumano que se tem 
notícia. Ali, o tango argentino 
comia solto, a soldadesca alemã 
dançava e bailava com as 
músicas de Carlos Gardel e 
Alfredo Le Pera os dois mais 
destacados  composi tores  
argentinos.  Lá, no filme, vê-se 
os poderosos carniceiros 
dançando alegremente ao som 
dos acordes maviosos de “Por 
Una Cabeza” parceria feliz dos 
argentinos: Gardel e Le Pera.  
Opa! Opa! Quem falou que estes 
homis eram argentinos?

O grande mito da 
música popular argentina Carlos 
Gardés, que ficou conhecidíssi-
mo no mundo inteiro como 
Carlos Gardel principalmente, 
no início do século XX na 
França, onde o tango ficou 
popularíssimo. Pois é gente! O 
maior interprete desta mistura de 
candomblé africano, milonga e 
habanera de origem afro-cubana, 
o famoso tango argentino, era o 
francês nascido em Toulouse, 
França Carlos Gardel que foi pra 
argentina aos três anos de idade. 
Lá, no início de sua carreira era 
conhecido como “El Morocho”.

E o Alfredo Le Pera, 
este grande compositor argenti-
no, parceiro de Gardel?  Co-
autor de “Por Una Cabeza”, que 
se ouve na trilha sonora da Lista 
de Schindler! Este rapaz era 
nosso patrício, nasceu no Brás, 
bairro de São Paulo e emigrou 
pra Argentina, tornando-se 
amigo e parceiro de Gardel. 
Quem diria né? Os dois grandes 
monstros sagrados do tango não 
eram portenhos!

E o famoso mito da 
revolução cubana de 1956 
Ernesto Guevara de la Serna que, 
juntamente com “el comandante: 
Fidel Castro” e seu irmão Raúl 
Castro conseguiram derrubar um 
ditador e implantar um regime 
socialista na ilha de Cuba. Che 

Guevara que se internacionali-
zou como símbolo de ideais 
revolucionários da juventude 
não era cubano! Este moço, que 
era médico, nasceu em Rosário, 
Argentina.

Gente! Olha gente! O 
maior cômico do cinema 
brasileiro, o impagável, inesti-
mável e hilariante OSCARITO e 
cujo nome de registro era Oscar 
Lorenzo  Jac in to  de  La  
Imaculada Concepción Teresa 
Dias era Espanhol, nasceu em 
Málaga em 1906 e em 1907 já 
estava no Brasil. Este notável 
comediante fez mais de quarenta 
filmes de sucessos, além de ter 
sido compositor e ter gravado 
várias músicas de carnaval.

Vocês, naturalmente, já 
ouviram e viram reportagens ou 
filmes da brasileira Maria do 
Carmo Miranda da Cunha, não é 
verdade? Vocês não se lembram 
desta moça? E se, disser que era 
o nome real de Carmem 
Miranda, que os americanos 
chamavam de “The Brazilian 
Bombsshell” e, nós no Brasil 
chamava carinhosamente de “a 
pequena notável”. Ela fez 
dezenove filmes nos Estados 
Unidos nos anos de 1941 a 1950. 
Pois é, pois é, pois é. Esta grande 
e talentosa cantora de marchi-
nhas de carnaval brasileiro, 
como Taí, Camisa listrada, 
Mamãe eu quero (do compositor 
alagoano: Jararaca) etc. e, que 
também fez filmes no Brasil 
nasceu em Marco de Canaveses, 
Portugal em 1909 e, ainda 
criança sua família arrumou as 
malas lá na terra lusa e veio 
morar no Rio de Janeiro. Uma 
curiosidade, na década de 1950 
Carmem Miranda era a artista 
mais imitada pela juventude 
feminina dos Estados Unidos.

Salve! Salve! Salve! 
Nosso “Apostolo do Brasil”! O 
jesuíta brasileiro José de 
Anchieta, que muita gente 
pensa, discute e briga dizendo 
que este religioso era português. 
Hum! Enganaram-se! José de 
Anchieta, beatificado pelo papa 
João Paulo II em junho de 1980 
nasceu em Laguna de Tenerife, 

ilhas Canárias, Espanha em 
1534 e chegou ao Brasil em 
1553.

E o Brasil faz uma 
grande festa com estes brasilei-
ros, e que eles sejam bem-vindos 
a terra de Pindorama (era assim 
que os nativos, antes de Cabral 
chamavam o Brasil). É gente, 
que todos os imigrantes que 
chegaram ao Brasil e o adotaram 
como pátria, sejam bem-vindos 
e nós brasileiros natos somos 
muito gratos a eles, pelo que eles 
nos proporcionam com seus 
talentos, como: Sílvia Bandeira 
– atriz da Globo (nasceu na 
Suécia), Elke Maravilha (nasceu 
na Rússia) jurada de diversos 
programas de calouros da TV 
brasileira como Chacrinha, 
Sílvio Santos. Luiz Gustavo ator 
de novelas da Rede Globo 
nasceu na Suécia. Henriqueta 
Brieba atriz de novelas da Globo 
(Espanha). Fernando Menigenni 
tenista campeão do mundo 
(Argentina). Héctor Babenco 
cineasta (Argentina). Adelino 
Moreira compositor de várias 
músicas cantadas por Nelson 
Gonçalves (Portugal). Hans 
Donner, adotou o Brasil como 
pátria, nasceu na Áustria é um 
grande criador e inovador do 
design em televisão e artista  
vinculado a Rede Globo. O 
fundador da Editora Bloch e da 
rede Manchete Adolf Bloch que 
se considerava brasileiro e 
nasceu na Ucrânia, gostava de 
falar pra todos que o conhecia, 
que era um dos grandes amigos 
de  Juscel ino  Kubschek.  
Ucraniana também, era a grande 
contista e romancista brasileira 
Clarice Lispector que serviu na 
Força Expedicionária Brasileira 
durante a segunda-guerra 
mundial na Itália. Ainda um 
grande brasileiro que nasceu na 
Ucrânia o médico e dramaturgo 
responsável pela introdução da 
foniatria no Brasil e autor de um 
dos maiores sucessos teatrais em 
nossa pátria: “As mãos de 
Eurídice”. Bem gente! Vamos 
parar por aqui, por que a lista 
desses brasileiros famosos é 
muito extensa.

Cem por cento nato

CENTRO MÉDICO
Dr. Marcos Martins

- Acupuntura

- Clínica Médica
Rua Gov. Carlos Lacerda, 30

Jatiúca - Maceió - AL CEP: 57037-050
Fone: (82) 3325-3980

- Geriatria

- Dermatologia

- Endocrinologia

- Nutricionista

REABILITARREABILITAR
FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA E MOTORA

- FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA

- FISIOTERAPIA MOTORA

- ACUPUNTURA

- R.P.G.

- DERMATO-FUNCIONAL (Estética)

Rua Princesa Isabel, 254 - Farol - CEP: 57021-520
Maceió - AL Fone/Fax: 082 - 3336-0101/3223-2546
E-mail : reabilitar@ofm.com.br

de informática também foi 

atualizada, com a aquisição de 

equipamentos e sistemas de 

ponta.

O Dr. Lido diz que, 

devido a recuperação da 

imagem do Hospital Arthur 

Ramos diante da sociedade, 

crescendo na credibilidade, já 

não se consegue internar todos 

os que procuram, com facilida-

de. No que tange ao atendi-

mento ambulatorial houve 

também um considerável 

aumento da demanda. Hoje 

existem quatro casas alugadas 

na rua ao lado do hospital, 

servindo de consultórios. Para 

suprir esta necessidade, no 

entanto, com a preocupação 

em oferecer conforto e 

comodidade aos usuários, foi 

iniciada a construção de um 

Centro Clínico dentro do 

terreno do hospital, que ao ser 

inaugurado, desativará esses 

consultórios, passando a 

funcionar tudo no novo prédio, 

explica o Dr. Lídio.

Outra novidade, que 

deverá estar em funcionamen-

to ainda este ano, é o Instituto 

de Cardiologia, que está sendo 

construído na parte de trás do 

hospital, e que será interligado 

ao Arthur Ramos. Os exames 

e tratamentos hoje realizados 

na cardiodinâmica serão feitos 

neste novo espaço, e os outros 

exames de apoio, como 

também as internações, 

permanecerão no hospital.

ASFAL

O Dr. Lídio diz que o 

hospital conta com 32 planos 

de saúde que compram os 

serviços oferecidos pelo 

Arthur Ramos, e que o 

ASFAL-SAÚDE está entre os 

melhores parceiros nesta área. 

"Não temos tido dificuldades 

de trabalho com o ASFAL-

SAÚDE, e inclusive queremos 

ampliar essa parceria, porque 

temos observado duas coisas 

muito importantes na adminis-

tração do ASFAL-SAÚDE, 

que se chama bom senso e 

transparência. O presidente 

da ASFAL, Robson Gueiros, 

tem nos passado sempre essas 

boas qualidades, e que na hora 

de se discutir os problemas 

normais do dia-a-dia, faz a 

diferença. É um plano que 

cumpre seus compromissos 

conosco sempre em dia, e nós 

só temos a querer estreitar 

ainda mais esse relacionamen-

to com a ASFAL”, conclui o 

Dr. Lídio.

A Cooperativa MEDCOOP, proprietária do Hospital 

Arthur Ramos, completa seis anos há frente da tarefa de 

recuperar o hospital, transformando-o em um centro de 

atendimento e trabalho médico dos mais procurados no 

Estado de Alagoas. Nesta entrevista, o Dr. José Lídio Nunes 

Lira, presidente da cooperativa, fala do trabalho desta 

equipe que tem alcançado todo este sucesso
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O Fisco de todo o país 

está mobilizado para apoiar 

candidaturas que possam 

fortalecer a categoria, já que 

neste ano político diversos 

candidatos vão à busca de 

votos, e as entidades querem 

que eles sejam carreados 

para quem realmente tenha 

compromisso com os interes-

ses da categoria. Em Alagoas 

as entidades também estão 

empenhadas nesta luta, e já 

se movimentam em torno da 

pré-candidatura da associa-

da da ASFAL Cathia Freitas, 

que é Agente Controlador de 

Arrecadação – ACA, da 

SEFAZ, e  que deverá  

disputar a eleição para 

Deputada Estadual, com 

grandes chances de vitória.

Cathia Frei tas  é  

funcionária da SEFAZ desde 

1982, já tendo atuado na 

G e r e n c i a  d e  D e l m i r o  

Gouveia e como assessora da 

Tributação. Formada em 

Administração de Empresas 

e em Direito, Cathia Freitas 

tem reais condições de vir a 

o c u p a r  u m a  v a g a  n a  

Assembléia Legislativa de 

Alagoas, já que tem diversos 

apoios em vários municípios 

do Estado. Cathia é casada 

com o atual prefeito de 

Piranhas Inácio Loiola 

Damasceno Freitas, que está 

empenhado em viabilizar 

esse projeto político.

Usuária do ASFAL-

SAÚDE há quase dez anos, 

Cathia conta com uma rede 

de familiares e amigos que 

estão empenhados em sua 

candidatura a Deputada 

Estadual em cerca de 72 

municípios alagoanos. Vinda 

de uma família que tem 

integrantes em diversos 

cargos eletivos em vários 

m u n i c í p i o s  a l a g o a n o s ,  

Cathia, após a confirmação 

de sua candidatura, deverá 

ter uma grande votação em 

todo o Estado.

O Pres idente da 

ASFAL Robson Gueiros 

entende que Cathia  é  

portadora do perfil ideal para 

receber apoio de toda 

Família Fazendária, pois é 

alguém que conhece bem a 

categoria, visto que faz parte 

dela há mais de 20 anos. 

Além de ser associada da 

ASFAL e usuária do ASFAL-

SAÚDE, Cathia é uma 

pessoa próxima de todos os 

que fazem a categoria, o que 

certamente facil itará o 

acesso quando for procurada 

pelas entidades e seus 

Associada da ASFAL deverá ser candidata a Deputada Estadual

O Dr. Cléber Costa 

de Oliveira coordenador da 

Comissão Estadual de 

Honorários Médicos, da 

Sociedade de Medicina de 

Alagoas, explica que há três 

anos a Associação Médica 

Brasileira – AMB, vem 

organizando a chamada 

Classificação Brasileira 

H i e r a r q u i z a d a  d e  

Procedimentos Médicos – 

CBHPM, que se trata de um 

novo conceito, pois busca 

atualizar todos os procedi-

mentos médicos existentes 

atualmente, hierarquizan-

do, em termos de complexi-

dade, as diversas atividades 

médicas. 

Após essa classifica-

ção, a AMB passou a traba-

lhar pela implantação desta 

nova tabela que, segundo o 

Dr. Cleber, é benéfica para 

todos os envolvidos em sua 

util ização. Os usuários 

ganham porque terão uma 

ampliação dos serviços 

médicos oferecidos, os 

méd icos porque te rão 

oportunidade de atender a 

mais pessoas e em mais 

especialidades, e os planos 

de saúde porque vão poder 

oferecer mais serviços aos 

seus associados. 

Argumentando em 

favor da implantação da 

nova tabela, o Dr. Cleber diz 

que a tabela que está em 

vigor atualmente foi feita 

em 1992, deixando os seus 

usuários defasados das mais 

modernas técnicas cirúrgi-

cas e de exames que surgi-

ram após esta data. Ele 

exemplifica mostrando que 

a tabela em vigor não prevê 

o atendimento a cirurgias de 

r e d u ç ã o  d e  e s t ô m a g o  

(bariátrica), e as diversas 

opções oferecidas pela 

videolaparoscopia.   

A maior dificuldade, 

segundo o Dr. Cleber, para a 

implantação desta nova 

tabela, é o fato dela, além de 

atualizar os procedimentos, 

incluindo novos serviços 

médicos, também atualizar 

os valores desses procedi-

mentos, o que trás, inevita-

velmente, um aumento de 

custo para os planos e 

automaticamente para os 

usuários. Ele diz que essa 

atualização é urgente, pois 

os médicos estavam há doze 

anos praticando os mesmos 

valores, o que estava inviabi-

lizando o atendimento.

E n t e n d e n d o  a s  

dificuldades de implantar a 

nova tabela em sua totalida-

de, no que diz respeito aos 

novos valores, o Dr. Cleber 

diz que propôs, em Alagoas, 

a sua implantação, em 2004, 

com um deflator. O objetivo 

agora é que esse deflator vá 

reduzindo, até se ter a tabela 

plena funcionando. Para 

este ano, o Dr. Cleber diz 

que a meta é incluir nos 

contratos dos planos de 

saúde uma cláusula que 

prevê o reajuste anual, o 

que, segundo 

ele, garantirá 

que não haja 

m a i s  u m a  

defasagem tão 

grande como a 

o c o r r i d a  

atualmente. O 

A S F A L -

AMB quer adotar quarta edição da tabela CBHPM ainda este ano  

SAÚDE foi um dos primei-

ros planos de saúde no 

Estado a adotar a nova 

tabela.

Como o ASFAL -

SAÚDE faz parte do grupo 

UNIDAS, que congrega 

vários planos de saúde sem 

fins lucrativos, as negocia-

ções em torno da implanta-

ção da quarta edição da 

tabela CBHPM está muito 

avançada em nível nacional. 

Segundo o Dr. Cleber, as 

negociações entre a AMB e a 

UNIDAS nacionalmente já 

chegaram a um acordo, e em 

breve todo o país estará 

adotando esta quarta edição 

da tabela CBHPM. 

E m  r e l a ç ã o  a s  

negociações locais, o Dr. 

Cleber diz que “o ASFAL-

SAÚDE é um plano de 

referência, que adota a 

CBHPM desde o início, sua 

diretoria facilita o diálogo e 

a busca de um acordo, ela foi 

pioneira na inclusão da 

cláusula que prevê um 

reajuste anual para os 

reajustes dos contratos, 

tornando-se um exemplo 

para os demais planos, então 

temos uma parceria com o 

grupo ASFAL, pela respon-

sabilidade, pela seriedade, 

pela ética como tem condu-

z i d o a s  n e g o c i a ç õ e s ” ,  

conclui o Coordenador.

Dr. Cleber Costa destaca papel da ASFAL

O Presidente da ASFAL Robson Gueiros recebe o Prefeito de Piranhas

Inácio Loyola e sua esposa Cathia Freitas, que é ACA

2121.3900
PAJUÇARA: Rua Epaminonas Gracindo, 96

2121.3990
GRUTA: Rua Artur Vital, 150
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Remoções
326-6801 - 9968-2443

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.

Remoções

- HEMATOLOGIA   -   BIOQUÍMICA
- HORMÔNIOS       -   URINÁLISE
- IMUNOLOGIA      -   PARASITOLOGIA

Site: http: // www.labsouzajunior.com.br  Email:labcell@labcell.com.br

Av. Fernandes Lima, 3533 - Farol Fone: (82) 3241-6554/3338-7652/3338-9187

POSTOS DE COLETA: Rua do Uruguai, 212  Tel.: 3221-8500 / 3326-4752

0800 82 2112 Rua Íris Alagoense, 603 - Farol. Tel.: 3221-6445 / 3221-8510

CONVÊNIOS E

PARTICULARES

Laboratório Médico

 
Laboratório Médico

filiados.

E m  r e u n i õ e s  j á  

ocorridas entre a pré-

c a n d i d a t a  ( p o i s  a s  

convenções só se realizarão 

e m j u n h o / 2 0 0 6 ) ,  e  a s  

entidades do Fisco: ASFAL, 

ASSIFEAL, SINDIFISCO e 

ASSEFAZ, Cathia afirmou 

q u e  c o n f i r m a d a  s u a  

candidatura, e sendo eleita, 

assume total compromisso na 

defesa dos interesses da 

c lasse como um todo,  

buscando apoio, defendendo 

e lutando por todas as 

m a t é r i a s  q u e  p o s s a m  

interessar a qualquer um dos 

participantes da Família 

Fazendár ia ,  sem fazer  

distinção de nenhuma delas.

Trazendo consigo a 

força feminina e em busca de 

novas idéias, Cathia diz 

querer fazer política de 

forma diferente, inovando no 

que diz respeito a ouvir 

sempre os interesses da 

população, buscando levar os 

interesses do povo ao 

governo, sendo uma ponte 

para que as necessidades da 

sociedade sejam realmente 

atendidas. Ela afirma querer 

ouvir o povo e mostrar que 

Alagoas pode mudar para 

melhor.  

ODONTO-ASFAL AGORA É

GRATUITO TAMBÉM PARA

OS FILHOS MENORES

DE 18 ANOS DO TITULAR

MAIS UM BENEFÍCIO PARA

VOCÊ ASSOCIADO!

ODONTO-ASFAL

3338-3494
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O foco na qualidade dos exames realizados

Dr. José Pereira Mendes e seu filho Dr. José Pereira Mendes Júnior

Aproxima-se o período 
eleitoral e tenho sido questio-
nado sobre escrever algo que 
englobasse  as  questões  
sindicais,  associativas e 
eleitorais, afinal, os meus 
questionantes não vêem como 
separar as questões classistas 
da política estadual e nacional 
da contemporaneidade.

Todos com quem tive o 
prazer nestes 22 anos de Fisco 
de discutir questões político-
sociais sabem que sempre 
concebo o mundo político 
como sendo um resultado da 
questão social e da questão de 
classe e que, quando me refiro 
as classes, englobo os 5% 
possuidores de 80% das 
riquezas e dos meios de 
produção que, concentrando 
excessivamente a renda 
nacional, provocam arrocho e 
exclusão à maioria da popula-
ção brasileira.

No entanto vivemos em 
um país onde existem contra-
tos a serem cumpridos, o 
famigerado enxugamento da 
máquina estatal já foi em 
grande parte realizado com a 
venda de estatais a preços 
módicos, reformas de previ-
dência e outras querelas mais. 
Resta-nos, enquanto a politiza-
ção arrojada da população não 
chega, jogarmos a regra do 
jogo que nos colocaram, tal 
qual aquele boxeador que quer 
dar um pontapé no adversário 
provocador e tem as canelas 
presas pelo regulamento e a 
possível perda de pontos.

Trazendo para o lado da 
categoria a que especificamen-
te pertencemos, não vejo como 
o fisco se exilar do processo 

eleitoral vigente. Quando uso o 
termo “exilar” o faço no 
sentido de que, quem assim o 
faz, está à mercê do mundo 
político-partidário e institucio-
nal que a tudo comanda. De 
nada adianta termos preconce-
itos contra nossos políticos; 
nada impedirá que eles 
continuem a dispor sobre 
nossas vidas nas votações 
realizadas em congresso 
nacional e assembléia legislati-
va.

Presenciei várias vezes, 
nos momentos em que fiz parte 
de diretorias de sindicato e 
associação,  precisarmos  
recorrer a deputados eleitos de 
outras categorias para procedi-
mentos institucionais junto à 
assembléia legislativa; delega-
dos de polícia e professores, 
pessoas que, apesar da boa 
vontade em atendermos, 
algumas vezes notávamos certa 
resistência em ajudar-nos, 
movidos pela idéia de que o 
benefício para o fisco inviabili-
zaria as demandas de seus 
pares.

Com certeza os que 
lêem este artigo ficarão 
divididos entre as fases em que 
nossos representantes anteri-
ormente eleitos honraram ou 

Por que um candidato classista?

deixaram de honrar os compro-
missos assumidos com a 
categoria fiscal a que perten-
cem. Lembro aos pessimistas 
que ficará muito mais difícil 
cobrarmos compromissos dos 
outros. Teremos mais acesso a 
políticos que outrora trabalha-
ram conosco, conhecem as 
agruras da profissão e possuem 
argumentos suficientes para 
justificar melhoras que inicial-
mente aos olhos da massa 
denotariam aparente privilé-
gio.

Para finalizar gostaria 
de salientar que não vejo o fisco 
dissociado de outras profissões 
que brilhantemente servem ao 
estado; não somos inatingíveis 
e isto foi mais que provado 
quando o governo Divaldo 
Suruagy deixou acumular 
salários atrasados em 07 meses, 
tal qual os dos reles mortais 
que não arrecadam para a 
máquina pública. 

Não somos profissionais 
liberais e temos deveres e 
direitos como qualquer outro 
cidadão, principalmente o 
direto de sermos ouvidos 
politicamente e de nos fazer-
mos representar na arena das 
políticas e, às vezes infelizmen-
te, politicagens.

Saliente-se que não sou 
candidato e não estou falando 
em nome de algum pretenso. 
Apenas levando a reflexão para 
quem possa surgir para que 
promovamos um amplo debate 
em torno dele, fazendo com 
que o mesmo se sinta acompa-
nhado, auxiliado, comprometi-
do e, esperamos, somente 
casualmente cobrado.

Com quase 30 anos 
pres tando  serv i ço  aos  
Alagoanos, o Laboratório 
Samuel Pessoa vem, nos 
últimos anos, crescendo na 
qualidade do atendimento, na 
busca pela excelência em tudo 
o que faz. A atual equipe que 
comanda os destinos do 
Laboratório está atuando 
desde 1988, tendo a frente os 
doutores Dr. José Pereira 
Mendes e seu filho Dr. José 
Pereira Mendes Júnior, que 
vem imprimindo uma nova 
dinâmica administrativa, 
através da implantação de um 
rigoroso controle de qualida-
de.

Segundo o Dr. José 
Pereira Mendes Júnior, o 
Laboratório faz parte do 
Programa  Nacional  de  
Controle de Qualidade, 
desenvolvido pela Sociedade 
Brasileira de Análises Clínicas, 
que avalia os resultados 
mensalmente, e nos últimos 
cinco anos tem recebido a 
avaliação “Excelente” em 
todos os doze meses do ano, o 
que garante um padrão de 
qualidade em todos os exames 
realizados pelo Laboratório. 

E s t e  a n o  o  
Laboratório Samuel Pessoa 
recebeu o certificado “Prata”, 
c o n f e r i d o  a p e n a s  a o s  
Laboratórios que conseguem 
manter o nível de qualidade 
“Excelente” durante cinco 
anos seguidos. “Esse resultado 
nos honra muito, mas nós 
estamos indo além e também 
aderimos a um outro controle 

de qualidade, realizado pela 
Sociedade Brasileira de 
Patologia Clínica, o que nos dá 
ainda maior tranqüilidade 
nessa busca da excelência na 
qualidade dos nossos exames”, 
afirma o Dr. José Pereira 
Mendes Júnior.  

O médico diz que a 
orientação dada para todos os 
seus funcionários é a de 
trabalhar sempre pensando na 
responsabilidade que se tem, 
pois o serviço realizado por 
eles trata com o destino de 
vidas. “Nós queremos garantir 
que as pessoas ficarão sempre 
satisfeitas com o nosso traba-
lho, e para isso precisamos 
trabalhar de forma séria, pois 
são vidas que estão em jogo, 
quando podemos compartilhar 
um resultado que alegra uma 
família, isso é muito bom, pois 
nos sentimos recompensados”, 
afirma o Dr. José Pereira 
Mendes Júnior.

O Laboratório está 
capacitado para a realização 

de todos os exames disponíveis 
no mercado, sejam eles os 
bioquímicos, hematologia, 
parasitologia, uroanálise, 
marcadores tumorais e virais, 
teste de paternidade e todos os 
outros exames disponíveis no 
país, através de convênios com 
grandes laboratórios de outros 
Estados. 

POSTO DE COLETA NO 
SHOPPING IGUATEMI  

Um dos serviços mais 
procurados atualmente no 
Laboratório Samuel Pessoa é 
o atendimento no Centro 
M é d i c o  d o  S h o p p i n g  
Iguatemi, onde é possível fazer 
todos os exames oferecidos no 
prédio sede, localizado na 
Praça Deodoro. “Nossos 
usuários estão muito satisfei-
tos com este serviço que 
oferecemos, porque esse é um 
novo conceito, que retira 
aquele clima de doença, já que 
um Shopping Center oferece 

muitas opções, a pessoa não se 
estressa, pois se sente como 
quem está passeando, retiran-
do aquela sensação de depres-
são, o que é muito bom”, 
afirma o doutor.

O posto de coleta do 
Laboratório Samuel Pessoa no 
Shopping Iguatemi funciona de 
segunda a sexta, de 07:00 às 
12:00 e de 14:00 às 18:00 horas, 
oferecendo segurança, tranqüi-
lidade e amplo estacionamen-
to, além de uma grande 
variedade de outros serviços, 
fazendo com que o usuário 
possa se programar para fazer 
diversas atividades oferecidas 
pelo Shopping, e não apenas o 
exame médico pretendido. 
Esse conceito de unir um 
serviço médico e compras, tudo 
em um mesmo lugar, é novo no 
Brasil, sendo o Shopping de 
Maceió o terceiro no país a 
oferecer este serviço.  

RELACIONAMENTO

COM A ASFAL

O Dr. José Pereira 
Mendes Júnior diz que o 
relacionamento com o ASFAL-
SAÚDE é um dos mais 
tranqüilos que ele tem. “Nós 

fazemos nossa parte através da 
realização de um serviço de 
qualidade, e a ASFAL também 
faz a sua, honrando seus 
compromissos sempre em dia, 
nos atendendo muito bem 
quando há alguma dúvida. O 
ASFAL-SAÚDE oferece aos 
seus usuários o que há de 
melhor na cidade, e eu classifi-
co essa parceria como excelen-
te, não temos nada a reclamar 
do ASFAL-SAÚDE”, afirma o 
médico.

Para finalizar, o Dr. 
José Pereira Mendes Júnior se 
coloca a disposição de todos os 
usuários do ASFAL-SAÚDE 
para qualquer dúvida, sugestão 
ou esclarecimento. “Podem 
nos procurar e falar diretamen-
te conosco, estamos sempre à 
disposição para atender a todos 
da melhor maneira possível, 
pois nosso objetivo é melhorar 
a cada dia. É bom sempre 
perguntar se há alguma 
orientação na realização dos 
exames para evitar aborreci-
mentos, e somente assim é que 
poderemos garantir a excelên-
cia em nosso atendimento”, 
encerra o Dr. José Pereira 
Mendes Júnior. 

Erik Bispo é Fiscal e atual 
Secretário de Finanças de Arapiraca

* Erik Bispo

Nas reuniões de planeja-
mento, Noaldo Dantas, sempre 
pontua:  “vocês da Sefaz 
parecem não ter idéia dos 
avanços que já promoveram 
nestes últimos anos..”, e 
realmente acredito na sábia 
observação.

Lembro-me do desânimo 
e do pessimismo que pairavam 
sobre nossas conversas, nossos 
olhares antes do início do 
Promofaz, aquele projeto que 
realmente viabilizou todo o 
processo de modernização da 
Sefaz, e ainda contribuiu sobre 
maneira, quando no primeiro 
governo do Ronaldo Lessa, 
para a modernização de outras 
secretarias, que direta ou 
indiretamente estão ligadas a 
Sefaz.

Tempos difíceis, salários 
absurdamente atrasados,  
condições precaríssimas de 
trabalho, capacitação profissi-
onal? Quem lá sabia o que era 
isto?

Participei do Promofaz 
desde seu “nascedouro”, como 
diz Brandão; lembro-me da 
de te rminação  de  Pau lo  
Bartolomeu, Eugênio, Emílio e 
Evandro, para que este projeto 
se concretizasse.

 Não dá para deixar de 
mencionar também a resistên-
cia às mudanças, do quanto foi 
preciso resgatar a confiança, a 
auto-estima dos fazendários 
depois de anos e anos de 
esquecimento, de paralisação 
da máquina fazendária, de 
reconhecimento do servidor, só 
para ilustrar. Já se passavam 
mais de 10 anos sem promo-
ções!!

Estruturamos os postos 
fiscais, aparelhamos a Sefaz, 
desenvolvemos home page 
(dá- lhe Gouveia), call center, 
construímos postos, escola 
fazendária, blocos administra-

tivos, compramos veículos 
novos e modernos, iniciamos 
um processo de capacitação, 
pós-graduações, graduações!

Implantamos o Programa 
de Educação Fiscal (PEF). 
Melhoramos as centrais de 
atendimento, fomos referência 
para outros Estados, ganhamos 
prêmio de comunicação!

O dia-dia consume nossa 
vida e por vezes não percebe-
mos o quanto já evoluímos, 
talvez não percebamos isto 
pela ansiedade de fazer, 
medo... talvez pelo medo de 
perder o que construímos ou 
quem sabe talvez pela sede de 
ser perfeito e ver tudo certinho, 
não sei..

É certo que a Sefaz mudou 
muito e para melhor. Há quase 
10 anos estamos neste processo 
de modernização, consegui-
mos a lei orgânica, as promo-
ções aconteceram, novos 
colegas chegaram, a nossa lei 
estrutural entrou em vigor, 
mantemos um processo de 
capacitação intensivo em todos 
os setores desta secretaria.

É muito bom olhar para 
trás, e perceber com clareza o 
quanto já evoluímos. Esta nova 
realidade e visão administrati-
va está  defini t ivamente 
arraigada na nossa dinâmica 
organizacional.

Penso que seja importante 
vez por outra revisitarmos 
nossos  avanços ,  nossas  
conquistas, para não perdemos 
de vista que é possível mudar, 
sempre é possível mudar, e que 
a SEFAZ deverá sempre ser 
construída por nós, servidores.

Sem vaidade, todos nós 
estamos de parabéns por 
contribuirmos para melhoria 
da nossa Sefaz e do nosso 
Estado.

                                                          
* Fiscal de Tributos Estaduais

* Glacia Pereira Tavares

Sefaz: Caminhos percorridos

Proclínico
Diagnóstico Laboratorial

Ponta Verde
Av. Sandoval Arroxelas, 744
57.035-230 - Maceió - AL
Fones: 0xx82  3327-6745
            0xx82  3327-6807

Centro
Rua 7 de Setembro, 62
57.020-700 - Maceió - AL
Fones: 0xx82  3326-4864
            0xx82  3223-7815

Av. Comendador Palmeira, 596
Farol Maceió - Alagoas

l ANGIOLOGIA   OFTALMOLOGIA  CLÍNICA MÉDICA

l PEDIATRIA  lCARDIOLOGIA  lPROCTOLOGIA lLABORATÓRIO

lDERMATOLOGIA  lREUMATOLOGIA  lENDOCRINOLOGIA

lUROLOGIA  lGINECOLOGIA  lULTRASONOGRAFIA

l l

2122-9595

Aqui seu atendimento é personalizado
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A  d i r e t o r i a  

administrativa da ASFAL 

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

bastidores, visando dar 

suporte ao modelo de 

gerenciamento implantado 

pela entidade, voltado para 

a eficiência e eficácia, 

t r a n s p a r ê n c i a  e  

modernidade. Seu diretor, 

Paulo José da Silva, fiscal 

aposentado, assumiu o setor 

em 2002, e de lá para cá tem 

buscado organizá-lo, para 

q u e a  e n t i d a d e p o s s a  

responder as necessidades 

dos seus associados com 

rapidez e qualidade.

Paulo diz que seu 

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

organizar o arquivo da 

A S F A L ,  q u e  e s t a v a  

totalmente desorganizado. 

Os documentos estavam 

amontoados em caixas, ou 

mesmo no chão, em uma 

sala, espalhados em vários 

prédios diferentes – Clube 

S o c i a l  e  S e d e  

A d m i n i s t r a t i v a ,  s e m  

identificação alguma, sendo 

impossível se encontrar um 

simples recibo, ou produção 

médica que se necessitasse.

Depois de muito 

trabalho, o arquivo da 

ASFAL hoje se encontra 

totalmente organizado, em 

uma sala especialmente 

separada para ele, em caixas 

identificadas por ano e tipo 

d e  d o c u m e n t o ,  s e n d o  

p o s s í v e l  e  r á p i d o  s e  

encontrar qualquer um que 

se deseje. Os avanços vão 

continuar nesta área, com a 

c o n t r a t a ç ã o  d e  u m a  

assessoria para normatizar e 

digitalizar o arquivo, dando 

a segurança jurídica e 

a d m i n i s t r a t i v a  q u e  s e  

requer.

Em conjunto com a 

Secretaria Geral, foi criado 

o  s e t o r  d e  R e c u r s o s  

H u m a n o s ,  q u e  e s t á  

implantando um sistema de 

definição de funções, onde 

cada funcionário conhecerá 

suas responsabilidades e 

funções dentro da empresa. 

Essa mudança modernizou o 

setor de pessoal, com a 

informatização do ponto dos 

funcionários da ASFAL, 

dando maior confiabilidade 

e segurança quanto ao 

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

e v i t a n d o  d ú v i d a s  e  

desperdícios. 

Implantou ainda o 

Pe r f i l  Pr o f i s s i o g r á f i c o  

Previdenciário – PPP, uma 

e x i g ê n c i a  d o G o v e r n o 

F e d e r a l ,  q u e  é  u m  

d o c u m e n t o q u e r e ú n e 

i n f o r m a ç õ e s  

administrativas, ambientais 

e de monitoração biológica 

sobre as condições de 

trabalho do trabalhador em 

determinada empresa, a fim 

de que ele possa ter um 

histórico sobre sua vida 

profissional. 

E m  r e l a ç ã o  a o  

trabalho de manutenção 

física da ASFAL, a diretoria 

administrativa tem agido 

c o m  u m a  p o l í t i c a  d e  

p r e v e n ç ã o ,  b u s c a n d o  

sempre preparar a estrutura 

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

s e g u r a n ç a  a o s  s e u s  

assoc iados ,  a t ravés da 

prestação de serviços mais 

eficientes. Recuperou todo 

o sistema elétrico do CPD e 

do 0800, que ganhou uma 

rede própria, já que havia 

u m a  i n s t a b i l i d a d e  

permanente nesta rede 

elétrica, o que poderia 

causar perda de dados, com 

prejuízos financeiros graves.

Outra preocupação 

foi regularizar a situação de 

segurança contra incêndios 

nos diversos prédios da 

ASFAL, com a realização de 

um projeto de segurança que 

está sendo implantado de 

acordo com as orientações 

t é c n i c a s  d o C o r p o d e 

Bombeiros.

CONTROLE TOTAL

A linha de trabalho 

d a  a t u a l  d i r e t o r i a  

administrativa tem sido o de 

acompanhar de perto todos 

os custos operacionais da 

ASFAL, procurando sempre 

evitar o desperdício, aliado a 

uma economia racional, 

garantindo a qualidade dos 

serviços oferecidos. Para 

isso, o diretor Paulo José 

adotou uma estratégia de 

acompanhamento do setor 

de compras da associação, 

fazendo com que só se 

compre o que se consome, 

através de rigoroso controle 

do estoque de material.

Diretoria Administrativa garante o suporte para o crescimento da ASFAL

Paulo José é o Diretor Administrativo da ASFAL

Corpo funcional diretamente ligado a Diretoria Administrativa da ASFAL

O  c o n s u m o  d e  

energia elétrica e água é 

veri f icado diar iamente, 

acompanhando-se a leitura 

desses medidores, sabendo 

antecipadamente quanto se 

pagará naquele mês, além de 

se ter noção exata de 

aumento ou redução do 

consumo destas áreas. Essas 

medidas têm trazido grande 

r e f l e x o  p a r a  o  s e t o r  

financeiro da ASFAL, que 

c o n s e g u e  m a n t e r  u m  

equilíbrio em suas contas, 

podendo programar-se de 

forma a priorizar onde e 

como investir. 

CLUBE DA ASFAL

O Clube da ASFAL 

está tendo todo o cuidado e 

a t e n ç ã o  n e c e s s á r i o s ,  

buscando a melhoria dos 

serviços para os associados. 

O B a r  d o C l u b e e s t á  

funcionando normalmente 

todos os dias, e nos finais de 

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

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

qualidade, sem aqueles 

problemas de interrupção 

n o  a t e n d i m e n t o  q u e  

ocorriam no passado, e que 

eram motivos de constantes 

reclamações.

At u a l m e n t e  e s t á  

sendo feito um trabalho de 

manutenção dos alambrados 

que cercam as piscinas do 

C l u b e ,  g a r a n t i n d o  

s e g u r a n ç a  p a r a  o s  

associados e seus familiares 

que freqüentam aquele 

local.

Organização do Arquivo da ASFAL

Com a organização, agora é fácil e rápido se encontrar qualquer documento

Os documentos estão organizados por data, tipo e ordem alfabética

Circulam centenas de documentos semanalmente pela ASFAL
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