
pagamento para informe 

no Imposto de Renda, 

nova consulta de creden-

ciados médicos, dentre 

outros.

Um dos destaques 

desse novo site será a 

pesquisa de credenciados, 

de forma facilitada e 

totalmente atualizada, 

informando ao usuário os 

dados de seu interesse 

sobre o médico, clínica, 

laboratório, hospital ou 

outro serviço a ser encon-

trado. 

Outra novidade será a 

opção de acesso ao convê-

nio de reciprocidade de 

forma direta e auto-

explicativa, com a intro-

dução de um mapa do 

Brasil, onde o internauta, 

apenas com a passagem 

do mouse sobre o mapa, 

terá os estados sendo 

destacados, bastando 

apenas clicar sobre o 

e s tado de in teres se ,  

surgindo então os locais 

de atendimento de urgên-

cia e emergência naquele 

estado.

Estão sendo incluídas 

ainda novas áreas como 

vídeos, áudios e remode-

lada a área de notícias, 

com a inclusão de notícias 

da úl t ima edição do 

j o r n a l ,  p o d e n d o s e r  

acessada not íc ia por 

notícia, além da possibili-

dade de acesso às edições 

anteriores. 

ASFAL lança novo site com vários serviços online

Nesta 
Edição!

n Usuária e médicos falam 
sobre a ASFAL .................04

n SINDAF anuncia serviços 
aos seus filiados .............05

n Yuri e Olga Miranda falam 
de suas histórias .....08 e 09

n Doações aos desabrigados 
da enchente ........................10

n Especial 50 Anos...12 a 15

n Coluna do Perrê ............19
 

n Silenciar é preciso ........20
 

n Tentando voltar à magia 
estudantil! ........................21
 

n A realidade é outra .......22

Leia nas páginas 06 e 07

Entrevista com a única 

mulher presidenta da 

ASFAL

Homenagem da 

ASFAL nos seus 

50 anos

Novo Guia

Médico da

ASFAL 2010

ASFAL comemora 50 anos 

consolidada como maior patrimônio da categoria

com grande festa,

A ASFAL completou, no dia 10 de agosto, 50 anos de organização. A entidade comemorou 
a data com uma grade festa no Espaço Multieventos do SESI, no Trapiche, onde centenas de 
associados e suas famílias puderam se confraternizar, destacando a importância que a 
entidade possui para a categoria, através dos importantes serviços que presta, tornando-se, ao 
longo destes 50 anos, no maior patrimônio da categoria. A festa contou com a animação da 
Banda Conexão Latina e os serviços do Buffet SanMartin.   

Veja matérias e fotos nas páginas 12 a 15.

A ASFAL está prepa-

rando um novo layout 

para o site da associação, 

o projeto do novo site tem 

como principal objetivo 

melhorar a comunicação 

visual, como também 

permitir que seus usuários 

e prestadores de serviços 

tenham acesso a novos 

serviços, facilitando ao 

máximo a navegação de 

todos. As informações e 

notícias disponibilizadas 

atualmente serão manti-

das, porém com novo 

layout e formato, ficando 

mais práticas e fáceis de 

acessar.

A mudança também 

tem o objetivo de atender 

a NR 190, da Agência 

Nacional de Saúde – ANS, 

que determina que sites 

d e  p l a n o s  d e  s a ú d e 

tenham, obrigatoriamen-

te, alguns dos novos 

serviços que estão sendo 

disponibilizados, como 

uma área exclusiva para 

os credenciados médicos, 

onde será permitida a 

consulta de seus demons-

trativos de produções 

médicas e demonstrativos 

de pagamento.

Os usuários do plano 

de saúde serão disponibi-

lizados serviços como 

emissão de demonstrativo 

de uso no rateio, emissão 

de demonstrat ivo de 

internamento no rateio, 

emissão demonstrativo de 

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

Nova página inicial, mais leve e de fácil acesso aos diversos serviços

Facilidade de acesso aos 
jornais da ASFAL e as 

suas matérias

Uma nova pesquisa de 
credenciados, totalmente 

atualizada e de fácil 
consulta
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SETEMBRO - 2010

ADRIANA ARAUJO PEIXOTO 25
ADRIANA CALHEIROS DE SIQUEIRA 04
AFRANIO MAZONI DE CASTRO 13
AFRANIO ROBERTO P. DE QUEIROZ 10
AGNALDO MONTEIRO DE LIMA 10
AILTON ALVES DA CRUZ 22
ALDO TORRES TENORIO 20
ALESSANDRO MARCIO N OLIVEIRA 25
ALEXANDRE MAGNO RODRIGUES NOGUEIRA 03
ALEXANDRE MOREIRA DE MENEZES 19
ALFREDO CORTEZ DE L NETO 04
AMARA MIDIA CORREIA ALVES 17
AMERICA DA VEIGA CALADO 21
ANA CRISTINA P F CAVALCANTI 19
ANDREA BARROS ABREU 20
ANDREA MARIA COUTO DE AMORIM 19
ANDREIA ALMEIDA COSTA 03
ANTONIO TAVARES DIAS 28
ARLY BARBOSA DE CARVALHO LESSA 14
BERIVALDO CORREA DE OLIVEIRA 09
CARLOS ALBERTO DE MACEDO 29
CELINA MARIA ROCHA LOBO 12
CIBELE CAVALCANTI DE MACEDO 20
CLEIDE MARIA MARTINS DE BARROS 22
DANIELLY CRISTHYNNE N DE AMORIM COSTA 24
DEBORA MARIA FREITAS COSTA DE MEDEIROS 22
DIEGO CESAR DA SILVA 20
DILCIENE FERREIRA DA COSTA CORDEIRO 13
DILSON BUENOS AIRES FILHO 25
DOGIVAL DE MOURA ALVES 25
EDLEUZA PEREIRA DE OLIVEIRA 10
ELIANE DE MOURA SOUZA 04
ELIZA VERONICA ARRAES LEONCIO 24
EMERSON DE GUSMAO VERSOZA PRADO 08
EMILIA MARIA OMENA COSTA 03
EMILIO M. PESSOA LIRA LINS 09
ERNANDE ANTONIO DE JESUS 10
FABIO WANDERLEY C DE MELO 23
FABIOLA PEIXOTO DE ARAUJO MERGULHAO 02
FERNANDO ANTONIO R DE OLIVEIRA 21
FILEMON MIRANDA VALOIS JUNIOR 03
FRANCISCO FERNANDES SANTOS 19
FRANCISCO TAVARES DE CASTRO 11
GILDA TEREZINHA A DOS PASSOS 30
GRINAURIA ARAUJO DE MENDONCA 08
HELENA BASTOS  DE CASTRO REIS 08
IRACI SILVA MELO 14
ISMAIL DE VASCONCELOS SANTOS 16
IVANA MELLO DE MEDEIROS 12
IVANILDA FERRAZ ANDRADE 19
IVONE BATISTA MARINHO 07
JACQUE DAMASCENO P JUNIOR 05
JANETY RUMI KUMAGAI 28
JAQUES CARDOSO DA SILVA 10
JOAO DE ASSIS PINTO NETO 18
JOAO GONZAGA DE ARAUJO 07
JOAO LINS PESSOA 29
JOAO LUIS RIBEIRO VALENTE 15
JONAS OTAVIANO DE SOUZA 04
JOSE ALDO DA SILVA 11
JOSE EDISON FERREIRA DA SILVA 25
JOSE FARIAS TORRES 15
JOSE FLAVIO TENORIO DE AMORIM 07
JOSE HUMBERTO B. AZEVEDO 06
JOSE PETRUCIO PINTO 07
JOSE TEIXEIRA DE OLIVEIRA 24
JOSE VITOR DE LIMA 07
JOSIVETE MENDES LEANDRO 05
JUDITE DE MENDONCA SILVA 17
LENITA BUARQUE B.AMORIM 04
LUIZ ALBERTO QUEIROZ DO CARMO 12
LUIZ CARLOS LESSA LOBO 10
LUIZ MARCELO DUARTE MAIA 08
LUZIA MARCIA F. DO NASCIMENTO 11
MARCIO MACIEL DE MORAES 15
MARCO AURELIO Z TONELI 20
MARCO CESAR LIRA DE ARAUJO 27
MARENIO ROBERTO T LOPES FILHO 11
MARIA AMABEL PACHECO LOPES 16
MARIA AMELIA DOS S BRASIL 11
MARIA APARECIDA DA SILVA LIRA 23
MARIA APARECIDA G MARTINS 08
MARIA APARECIDA MOURA ARRAES 09
MARIA AUXILIADORA GOMES DA SILVA 14
MARIA CAVALCANTE LINS 17
MARIA CAVALCANTI M FERRO 03
MARIA CLAUDIA GERBASE VIDAL 08
MARIA DO CARMO B. DE OLIVEIRA 19
MARIA DO SOCORRO C. MARIANO 07
MARIA DO SOCORRO S DA COSTA 16
MARIA DOLORES NUNES 16
MARIA JOSE DE VASCONCELOS 06
MARIA JOSE LIMA SILVA 02
MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS 27
MARIA LUIZA NOVAES BULHOES 28
MARIA OSANA COSTA VIEIRA 09
MARIO JORGE TENORIO FORTES 08
MARIO LOPES BARBOSA 19

MARTHA TAVARES CORTEZ 30
MAURICIO JOSE S LEAL 01
MIGUEL PINTO LINS 29
MIGUEL TORRES NETO 18
MILENA ROSSI BIANCHINI 30
MONICA LIMA DE AQUINO 14
NARA ELISY V MAGALHAES 09
NAZARE FERNANDES DUARTE 10
NORA MARIA DE O BARROS 18
OSEIAS ALEXANDRE FERREIRA 03
PAULO CESAR DOS S. OLIVEIRA 27
RAIMUNDO PEDRO DE ALMEIDA 15
RICARDO OLIVEIRA DE LIMA 06
RICARDO PESSOA OLIVEIRA 19
RITA DE CASSIA CLEMENTE DOS SANTOS 29
ROBERTO FABIAN B H CAVALCANTE 28
ROBERTO LOPES CAVALCANTE 06
ROBERTO LUIZ PEREIRA 17
ROBERTO SIDNEY I.VALENCA 05
ROBSON AUGUSTO DAINEZ CONDE 17
ROLIEN OLIVEIRA DE MELO 04
RONALDO GOMES BERNARDO 12
ROSIANE CARVALHO MONTEIRO 16
ROSIANE MARIA GONDIN CAVALCANTE 18
SANDRA MORAIS PEREIRA 29
SEBASTIAO MALTA PRATA 20
SUZANA CRISTINA DE L ANTUNES 22
TANIA ERICA DA SILVA GALINDO 05
TERESINHA VANDERLEI M.FERREIRA 01
VERA LUCIA DOS SANTOS 05
VILMA MELO DANTAS 07
VILMA PEREIRA BRITO 02
VINICIUS BOECHAT TINOCO 25
WALDEMAR FERREIRA C.SOBRINHO 24
WALTER LEAL JUNIOR 01
WALTER LEMOS ARAUJO 30
WILSON DOS SANTOS 30
WOLNEY CESAR RODRIGUES WANDERLEY 11
ZELIA CAVALCANTE DE ARAUJO 14
ZELIA MARIA BRAZ DOS SANTOS 22

ABRAHAO ALVES DE SOUZA 08
ADLA VIVIANE BATISTA DE OLIVEIRA 14
ADRIANA MATOS SOUTO DA ROCHA 04
ADRIANO CESAR B DE VASCONCELOS 07
AFONSO CELSO LEAL CARNEIRO 03
AGENOR SEVERO DOS SANTOS 02
ALDA CELINE F RAMOS 13
AMAURI ALEXANDRE ALVES 14
ANTONIO DE A LINS 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
BETTY MONTENEGRO LOPES 20
BRUNO OTAVIO V DA R CARVALHO 02
BRUNO RODRIGUES DE ARAUJO 02
CARLOS HENRIQUE R. TEIXEIRA 27
CELINA LINS DE SOUZA 26
CELINA MEDEIROS DOS SANTOS 15
CHRISTIANA S RITA VOSS 03
CICERA PEREIRA BARROS 07
CICERO DIAS BEZERRA 13
CLARISSA SAMPAIO RODRIGUES 03
CLAUDIA MARIA DE GOES LIMA 19
CORNELIO BATISTA DA SILVA 20
CREUSA MARIA MAGALHAES DE LIMA 18
CRISTIANO GEORGE DOS SANTOS 02
CRISTINA LAURA S. DE ALMEIDA 02
DANIEL TENORIO ABS 09
DANIELE KARLA DE O ALMEIDA COSTA 04
DIEGO FREITAS COSTA DE MEDEIROS 01
EDSON BATISTA LUZ 23
ELAINE C. DE M. CAVALCANTE 21
ELIENE BATISTA LIMA 29
ELISIO MALTA FEITOSA NETO 14
ELY WALTER CAVALCANTE LIMA 21
ELZA BRANCA DE GUSMAO 26
EVERALDO LINS TAVARES 20
FABIANO CAVALCANTE VASCONCELOS 30
FRANCISCA ELIZABETH A DA SILVA 22
FRANCISCO BESERRA FILHO 02
GERSON DE MEDEIROS REGO 31
GERSON LAZARO VAZ GABRIEL 30
GERUSA FERREIRA DA SILVA 13
GILSON ANTONIO DA SILVA 24
GIRLENE MELO DAS NEVES 03
GISELIA LISBOA S VIEIRA 08
HAMILTON RODRIGUES SANTOS 07
HELIO SIMOES COSTA 20
HELION LISBOA DE SA FILHO 10

OUTUBRO - 2010

HERMINIO RICARDO M MORGAN 04
HERMOGENES DE MELO NETO 24
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
JOSE AMORIM DOS SANTOS FILHO 18
JOSE CARLOS SILVA 25
JOSE DE CARVALHO PEDROSA 04
JOSE FLORENTINO DE LIMA VERAS 31
JOSIEL XAVIER DA SILVA 13
JOSIVAL LUIZ SILVA 04
JURACI MEDEIROS PEREIRA 09
KATIA SHEILA FERNANDES DUARTE 18
KATIANA ALECIO SILVA 10
KLEBER FALCAO M GUEDES 22
KLEBERSON DO REGO LIMA 10
LAURITA MEDEIROS TAVARES 27
LUCIANA MARIA VIANA LIRA 16
LUCILA VASCONCELOS RODRIGUES 31
LUCIMEIRE TAVARES NERI 26
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
MARGARIDA MARIA DE MENDONCA AGUIAR 03
MARIA APARECIDA FRAGOSO ALENCAR 12
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 F ROCHA 30
MARIA DE LOURDES LIMA MIRANDA 29
MARIA DELMA CARNAUBA PASSOS 17
MARIA DO CARMO DE BARROS 05
MARIA DO CARMO LINS BATISTA 28
MARIA DO R.S.B.SANTOS T.MELO 13
MARIA DO ROSARIO A DE A FERREIRA 02

Queremos  agradecer pela 
presença de todos que compa-
receram a festa dos 50 anos da 
nossa ASFAL, realizada no dia 
27 de agosto no Multieventos 
do SESI. Recebemos inúmeras 
manifestações e elogios à nossa 
festa. Agradecemos a presença 
de todos e todas. Associados, 
seus familiares, o presidente da 
FEBRAFITE Roberto Kupski, 
diretores da ASFAL, o presi-
d e n t e  d o  C o n s e l h o  
Deliberativo, Cícero Angelino, 
e membros do Conselho 
Deliberativo, funcionários da 
ASFAL,  integrantes  da  
Associação do Amazonas, 
Bahia e Piaui, enfim, a todos 
que abrilhantaram a nossa festa.

Na ocasião tivemos o 
privilégio de homenagear o Sr. 
Moacir Ribeiro,representando 
os membros fundadores da 
ASFAL e demais presidentes, 
ques estiveram a frente da 
ASFAL nesses cinquenta anos. 
Nosso agradecimento também 
a toda diretoria, especialmente 
a Diretora Social, Gisele Vilela, 
que cuidou de todos os detalha-
es da nossa festa.  Ao nosso 
Conselho Deliberativo, que 
atuante e firme deliberou, na 
reunião do dia 12/08, pela 
alteração no formato da festa, 

com uma co-participação 
inédita e que foi muito bem 
aceita pelos nossos associados.

A ASFAL foi fundada no 
dia 10/08/1960, por um grupo de 
abnegados colegas que se 
reuniram e fundaram nossa 
associação, inicialmente USFA, 
que hoje tem um nome consoli-
dado e respeitado não somente 
em nosso Estado, mais onde 
chegamos nas reuniões com a 
FEBRAFITE, congressos, 
temos sempre nosso nome 
reconhecido.

Ficamos muito honrados 
de o nosso mandato coincidir 
com uma  data tão importante, 
marcante  e significativa para 
todos que fazemos a ASFAL, 
pela solidez que representam os 
cinquenta anos. Quem acompa-
nha nosso dia-a-dia sabe das 
dificuldades, do nosso zelo, da 
responsabilidade que é dirigir a 
ASFAL.

Na parte social temos nos 
empenhado em resolver as 
ques tões  pa t r imonia i s .  
Conseguimos em prossegui-
mento a ação iniciada na 
administração do Robson 
Gueiros e com o empenho da 
conselheira Estela Omena, 
regularizar a documentação do 
Clube Social no Pinheiro, hoje 

registrado  em  cartório.  
Obtivemos mais  uma vitoria 
com a emissão do titulo de 
usucapião de uma área na 
Massagueira, onde estamos 
providenciando o registro 
definito no cartorio,resta ainda 
uma ação , onde todas as 
exigência foram cumpridas 
restando a emissão da carta de 
adjuducação e posse de um 
imóvel em Paripueira para sua 
incorporação ao nosso patrimô-
nio.Continuamos aguardando 
uma resposta do processo de nº  
1500013090/2008, onde pedimos 
a cessão em comodato da área 
anexa a EFAZ, ideal para a 
construção de uma nova sede 
social.

Na gestão do maior  
patrimônio da ASFAL, seu 
plano de saúde, hoje zelando 
pela saúde e bem estar de cerca  

MARIA DO SOCORRO S DE MELO 19
MARIA DOS SANTOS TAVARES 10
MARIA ELZA DE OLIVEIRA 02
MARIA EUNICE TRINDADE SILVA 23
MARIA HELENA F PASTOR CRUZ 04
MARIA JOSE TORRES CAVALCANTE 22
MARIA LUCIA LIMA BRITO 12
MARIA LUCIA OLIVEIRA LIMA 29
MARIA MARTHA A  OLIVEIRA 30
MARILIA CASADO LIMA FRANÇA 09
MARIO SERGIO MARTINS DE CASTRO 28
MAURICIO ARAUJO DE OLIVEIRA 25
NAILTON JOSE COSTA IDALINO 13
NEYTON COSTA CARVALHO 09
NICOLE MIRELLY MOURA AMORIM 23
NIEDJA PAULA SILVA V DE ALBUQUERQUE 21
OLDEMBURGO DA SILVA P FILHO 03
OTTENBERG HOLANDA F PARANHOS 24
PAULO JOSE PEIXOTO PIMENTEL 23
PAULO ROBERTO CABRAL 07
PAULO ROBERTO DE R ABRAHAO 18
PEDRO CAMPOS DE PAULA 28
PLACIDO AUGUSTO FONSECA DIAS 27
RANULFO SILVA ARAUJO 07
REBECA GERBASE BUARQUE 11
RICARDO MAGNO FERREIRA DA SILVA 05
RILDO GOMES DE OLIVEIRA 17
ROBERTO FERNANDO DA S.VERCOSA 18
ROMULO DA SILVA MONTEIRO 01
ROSIVANIA PINHEIRO DO NASCIMENTO 30
SAADIA MARIA QUININO DA SILVA 15
SANDRO HENRIQUE DE A LESSA 23
SHIRLEY SANTOS 04
SIDNEY GUIMARAES DE SOUZA 23
SIRTES ALLAN LIMA MIRANDA 04
TANIA DORIANE D.GALINDO FALCAO 19
TANIA NUBIA PEIXOTO COSTA 10
TERCILA ARAUJO DE ALMEIDA 13
UBIRACILDA SA CAVALCANTE 05
VALFREDO DE OLIVEIRA 18
VERA ROUQUAYROL ASSUNCAO E SILVA 03
WALDECK SILVA MOREIRA 27
WALTENBERG LIMA DE SA 06
ZAIRA SANTA RITA MEYER 13
ZALDIVANA A DE VASCONCELOS 31
ZENITE MACHADO PACHECO 03

de 4000 vidas dos nossos 
associados e familiares, temos 
tido dificuldades imensas, 
imposições  da  Agencia  
Nacional de Saúde – ANS, que 
apenas regula as operadoras de 
planos de saúde, não regulando 
os prestadores de serviços e 
fornecedores de novas tecnolo-
gias, que muitas vezes não 
superam em resolutividade as já 
existentes,  e acresentam 
significativamente nos custos 
atuais, procuramos sempre  agir 
de maneira a garantir cobertu-
ras de procedimentos  superio-
res as exigidas pela ANS.

A p r o v e i t a m o s  p a r a  
agradecer a parceria que temos 
tido com nossos credenciados e 
prestadores  de  serviço:  
Médicos, clínicas, laboratórios, 
hospitais e demais fornecedo-
res, que tem contribuído de 
forma decisiva para o sucesso 
do nosso ASFAL-SAÚDE.

Pedimos a todos os  
associados que participem mais, 
critiquem mais, mas de forma 
construtiva, como foi feito pelo 
nosso conselho deliberativo, 
atuante, firme, que deliberou e 
alteramos o formato da festa, 
culminando num sucesso total.

Parabéns ASFAL e a todos 
os seus associados.

Os 50 anos da ASFAL representam o sucesso administrativo da categoria
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CONSELHO DELIBERATIVO

Presidente - Cícero Angelino Santana 

Vice-Presidente - Aderval Viana de Oliveira 

Primeiro Secretário - José Eugênio de Barros Filho 

Segundo Secretário - Marco Helder Christoni 

Componentes

Aunides de Freitas C. Nunes 

Edvaldo Robson de L. Gueiros 

Eronildes José de Carvalho 

Gildenor de Farias Costa 

Jacque Damasceno Pereira 
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José Edison Ferreira da Silva 

Marcelo Tenório Malta 

Marcelo Sampaio da Rocha

Marcos Fernandes de Lima 

Maria Marta Negri 

Maria de Fatima Santos 
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Maria Estela Lima de Omena 
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Robson Araújo

Não será com palavras 

evasivas que vão resolver os 

problemas existentes num país, 

principalmente no Brasil que é 

considerado país de terceiro 

mundo. Hoje o desemprego é 

o grande problema de qual-

quer país, e o Brasil é um dos 

que mais sofre com o desem-

prego, em face da submissão 

que existe com o FMI, já que 

em todos os governos sempre 

existiu e perdura essa submis-

são. A fórmula sempre é 

criticada, de um governo para 

o outro, mas sempre se acha 

melhor continuar com a 

mesma prática, pois se os 

banqueiros estão bem, o FMI 

diz: - É assim que se faz o dever 

de casa! Muito pelo contrário, 

a meu ver, o que precisa ser 

feito é uma revisão em todos os 

contratos, pois para o FMI 

tanto faz a fome, miséria ou 

desemprego, ele quer o seu 

primeiro. E os discursos 

populistas que os políticos 

continuam a fazer muito bem? 

Aqui, vou plagiar o Senador 

Mão Santa: - “Atentem bem, 

onde você viu aprender 

democracia com um professor 

comunista”?

E o que mais vemos por aí 

é não acontecer alternância, é 

o vício dos que mandam e os 

vassalos  obedecem. Em 

qualquer seguimento da 

sociedade, seja nos poderes 

constituídos, na iniciativa 

privada ou nas entidades 

classistas é preciso acabar com 

essa coisa de “quase” “priva-

da” pra depois não ser refém 

de alguém, como os países de 

terceiros mundo são do FMI, 

O ASFAL -SAÚDE, 
desde o mês de junho, vem 
implementando um progra-
ma de isenção parcial ou 
compra de carência de plano 
similar. A ação foi prorroga-
da até o mês de dezembro 
de 2010, já que a procura foi 
grande, visando a adesão de 
um maior número de 
pessoas. A isenção da 
carência está condicionada à 
avaliação médica. Para 
partos e doenças pré-
existentes não se aplica a 
isenção.

A migração isenta de 
carência é voltada aos 
m e m b r o s  d o  G r u p o  
Ocupacional Tributação e 
Finanças e/ou grupo de 
familiares, na forma regula-
mentar, que possuem plano 
de saúde similar ao ASFAL-
SAÚDE. 

C o m  o  A S FA L -
SAÚDE você tem atendi-
mento nos melhores hospi-
tais de Alagoas, cobertura 
maior que a exigida pela 
ANS, menor custo benefício 
do mercado e atendimento 
em outros estados em que a 
ASFAL possua convênio de 
r e c i p r o c i d a d e  v i a  
FEBRAFITE.

Para mais informações, 
consulte nosso atendimento 
em Maceió (82)3338 3494.

Informações gerais:

1 .  V á l i d o  p a r a  
Operadora de Plano de 
Saúde com contrato de 
cobertura igual ao do 
ASFAL-SAÚDE, ou maior 
em cobertura de exames, 
procedimentos cirúrgicos e 
clínicos.

2. Necessário que o 
plano seja: Apartamento, 
bem como já ter cumprido 

Está em fase final de 

produção mais uma edição 

do Guia  Médico da 

A S FA L ,  t o t a l m e n t e  

atualizado, após mais de 

três anos da última edição.  

Neste novo Guia o usuário 

d o  A S FA L - S A Ú D E  

encontrará  todas  as  

informações necessárias 

sobre os credenciados, 

distribuídos por ordem 

alfabética e especialidade, 

facilitando ainda mais o 

acesso  aos  médicos,  

clínicas, laboratórios, 

hospitais e psicólogos que 

prestam serv iços  ao  

ASFAL-SAÚDE. 

Iniciado e programa-

do para ser lançado no ano 

passado, o novo guia teve 

que passar por grande 

processo de garimpagem 

de credenciados, já que o 

cadastro atual necessitava 

de grande atualização. Na 

busca por um retrato o 

mais fiel possível dos 

endereços e especialida-

des dos prestadores de 

serviços, o trabalho foi 

alongado, sendo necessá-

rio uma série de visitas aos 

locais de atendimento, 

para ser ter uma confirma-

ção mais precisa dos dados 

a serem colocados à 

disposição dos usuários.

A equipe que está 

preparando o novo guia 

buscou filtrar cada médi-

pois ele é um péssimo padras-

to, que a nós pratica um 

grande mal, pois até o nosso 

Poder Executivo tem seus 

funcionários, más não pode 

conceder um reajuste salarial, 

porque também existe aquele 

limitador constitucional, por 

conta de uma inflação que 

aparece nos informativos, mas 

que para nós não existe; ela é 

sempre crescente, porque as 

coisas aumentam, sorrateira-

mente, todo mês. O FMI diz 

não, e o Governo aceita! A 

subserviência é tão grande que 

sai governo e entra governo e 

todos eles continuam a 

obedecer, por quê? Não sei! 

Esta resposta vem se procu-

rando e, até agora, não se 

encontrou. Sei que existe aí 

um grande segredo, mas só 

eles sabem qual é. Quem sabe, 

venhamos um dia, a saber? Aí 

vamos descobrir e, quem sabe, 

lamentar, o porquê de tanto 

desemprego, de tanta fome, da 

criminalidade, do tráfico e o 

porquê dos políticos terem nos 

enganados por tanto tempo!

É eles pensam serem mais 

sabidos que nós eleitores, 

porem tem o dia em que nós 

vamos mostrar pra eles o 

quanto somos sabidos, é 

dizendo simplesmente um 

“não” no dia da eleição, seja 

ela onde for, porque a grande 

arma do povo brasileiro é o 

Título de eleitor. Quando o 

povo consegue acertar, usando 

essa arma, com certeza, 

derruba muitos políticos 

corruptos, nojentos, canalhas, 

crápulas, que infelizmente é a 

maioria, se achando que nos 

pode tratar sempre de trouxa 

em toda eleição! É claro que 

existem políticos honestos, 

probos e confiáveis, pois são 

nesses que devemos votar. O 

eleitor pode ser tolo, porem não 

é burro; pode ser bonzinho, mas 

não é imbecil. O político 

corrupto que quiser se eleger 

vai gastar todo o dinheiro tirado 

de nós, mas não se elegerá. Por 

falta de escrúpulo alguns 

homens vendem seus votos, 

são os que, infelizmente, 

receberam esse aval dos 

políticos viciados, quando 

aprovaram o voto do analfabe-

to, obstante nem saber para 

que serve um vereador, um 

deputado, um senador, um 

governador ou um Presidente 

da República!

O que nós,  pessoas 

comuns, queremos é deixar de 

ser refém de toda essa nojeira, 

porque no dia que aprender-

mos que se deve votar pela 

razão e, não pela emoção, 

sendo, simplesmente, manipu-

lado por quem quer que seja 

vamos ver que “a realidade é 

outra”.

* FTE Aposentado, Diretor do 
Sindifisco e Membro da AAI.      E-
mail: rotaro99@hotmail.com

A realidade é outra
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NOSSOS  SERVIÇOS:
P
PDermato- Funcional (Estética)
PMassoterapia
P Pilates  (mat  pilates) 
PAcupuntura
P Nutrição
P Psicologia
PTerapia  Ocupacional
PFonoaudiologia

 Fisioterapia -  R. P. G.- Biofeedback
 ESPECIALIDADES  MÉDICAS:
PClínica  Geral
 PG astroenterologia
 PO rtopedia
 P Pediatria
 PD ermatologia
 PNeurologia  Pediátrica.

ATENDIMENTO
 DOMICILIAR 
 (Home-Care):

P Fisioterapia
 PN utrição
 PF onouaudiologia
 PPsicologia

FISIOTERAVIDA
CENTRO DE REABILITAÇÃO

(82) 3338-4585 Dr. Flávio Segundo

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

Resolução que permite compra de carência e redução parcial

em novas adesões no ASFAL-SAÚDE é prorrogada até 12/2010

as carências na outra 
operadora, e sejam as 
mesmas equivalentes as 
carências exigidas pelo 
ASFAL-SAÚDE, exceto 
para obstetrícia e doenças 
pré-existentes.

3. Realização de Perícia 
Médica: Obrigatória para 
entrada de novos usuários, 
seja titular ou dependente, 
nesse válido para  faixa 
etária a partir de 02 anos.

4. Os dependentes até 
02 anos, estão isentos da 
perícia médica, necessitan-
do apenas apresentar 
atestado do pediatra acom-
panhante, relatando a 
situação de saúde do mes-
mo.

5. Apresentar os 03 
últimos comprovantes de 
pagamento, carteira de 
identificação de todos os 
beneficiários inscritos e 
declaração do plano de 
saúde de origem com data 
de início de uso do plano e 
suas coberturas.

6. Nas novas adesões 
para usuários que não 
possuam plano de saúde, ou 
estejam em cumprimento 
das carências, haverá a 
isenção parcial de carência 
para consultas médicas, 
exames simples e raios x.

7. Somente é válida a 
adesão ao plano com 
previsão de isenção de 
carência, até o 1º dia útil 
referente a sua saída do 
plano de origem.

8. A autorização de 
absorção de carências será 
na forma da Resolução nº 
0 1 / 2 0 1 0  d o  AS FA L -
SAÚDE, aprovada pelo 
Conselho Deliberativo em 
10/05/2010.

co, clínica, laboratório e 

hospital de forma a ofere-

cer ao usuário do guia 

dados consistentes. Alguns 

deles informaram que não 

desejavam mais atender 

pelo plano, sendo retira-

dos do cadastro. A maior 

dificuldade foi conseguir 

localizar todos os locais 

onde cada médico atende, 

ou seja, seus endereços 

atualizados, como também 

sua especialidade correta, 

já que vários atendem em 

mais de uma especialidade 

e outros migraram para 

outras especialidades, 

deixando aquela que 

constava no cadastro 

anterior.

Realizada esta difícil e 

árdua tarefa, o novo guia 

está agora apenas rece-

bendo os ajustes finais, 

para poder ser levado à 

gráfica e, em seguida 

distribuído gratuitamente 

para todos os usuários do 

ASFAL-SAÚDE.

Novo Guia Médico da

ASFAL está em fase final



convite e fui com meu filho até 

o Recife, onde foi realizada a 

cirurugia com sucesso.Posteri-

omente precisei retornar para 

a retirada do cateter, coiciden-

temente ,o presidente da 

ASFAL estava se deslocando 

para uma reunião no Fisco 

saúde e viajamos juntos com 

uma  funcionária e o motoris-

ta da ASFAL que me deram 

todo apoio. Ficaram comigo 

no hospital lá em Recife até eu 

entrar no centro cirúrgico, 

depois, retornando da reu-

nião, ficaram comigo no 

quarto até eu me recuperar e 

poder retornar para Maceió. 

Esse é realmente uma diferen-

ça grande. Isso não existe. 

Nem quando eu era funcioná-

ria da Caixa Econômica, no 

plano de lá, eu tive esse 

atendimento. Eu acho que 

não existe isso em outros 

planos. Eu queria agradecer a 

Dra. Flávia, pela pessoa que 

ela é, e ao Luiz Antônio pela 

pessoa humana que ele é, 

porque eu tenho sessenta 

anos, e ele não tinha nenhuma 

responsabilidade comigo, 

podia até me dar uma carona 

até o hospital, mas ficar lá, me 

acompanhando na entrada do 

procedimento até a hora de 

sair? Essa é a diferença. E eu 

sou muito grata a todos do 

ASFAL-SAÚDE”. 

“Eu acho que não existe isso em outros planos”

Depoimentos

Usuária do ASFAl-SAÚDE dá um depoimento sobre o atendimento que tem recebido do plano

Dona Solange Ribeiro Rocha

é usuária do ASFAl-SAÚDE

“Inicialmente gostaria de parabenizar a 

ASFAL pelos seus 50 anos de organização e 

pelos 20 anos do ASFAL-SAÚDE. Isso 

demonstra a seriedade da instituição e que a 

estrutura está consolidada. A ASFAL tem 

sido um parceiro de primeira linha. Temos 

mantido uma estreita relação e uma 

convivência em harmonia. Eu diria que um 

diferencial da ASFAL tem sido a acessibilidade que temos 

em dialogar com a diretoria e a flexibilidade na hora de 

resolver os problemas. A ASFAL mantém uma regularidade 

importante nos repasses mensais. Respeita os contratos de 

forma séria. Inclusive nós gostaríamos de ampliar esta 

parceria e estaremos à disposição para que isso ocorra o 

mais rápido possível. A diretoria e todos os que fazem a 

ASFAL estão de parabéns!” Dr. Lídio Nunes Lira - 

Hospital Arthur Ramos 

“Eu gostaria de enaltecer a administração 

da ASFAL pelos 50 anos da associação e 

20 anos do ASFAL-SAÚDE, tanto pela 

maneira de atender aos seus associados, 

como pelo excelente relacionamento com 

os médicos. Eu só tenho a agradecer pela 

parceria que temos tido ao longo destes 

anos. A ASFAL tem um tratamento 

diferenciado porque não visa lucro. Ela trata dignamente os 

seus usuários, realizando aqueles procedimentos que 

realmente são necessários à vida daqueles que necessitam, 

não negando jamais qualquer tipo de procedimento apenas 

em função de redução de custos, mas sempre o bem estar e a 

saúde dos seus associados em primeiro lugar. É por isso que 

o ASFAL-SAÚDE é um plano respeitado diante dos outros”. 

Dr. Marcos Peixoto

“A UNILAB parabeniza à ASFAL e 

ASFAL-SAÚDE por todos esses anos 

de luta e crescimento, fruto de muito 

trabalho, dedicação e busca pelo 

constate aprimoramento das suas 

atividades. Ficamos felizes em sermos 

parceiros desta tão conceituada 

instituição que se renova ao longo dos anos, sempre objeti-

vando o refino e a qualidade dos serviços oferecidos aos seus 

usuários. Parabéns a todos que fazem parte desta historia”.  

Equipe UNILAB
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Hoje pretendo, nesse meu 
reles escrito, tentar esquecer 
um pouco todas as vicissitudes 
que nos afligem! Pretendo 
fingir que estamos às mil 
maravilhas em nosso país, 
pretendo ignorar que ainda 
estamos sem educação decente 
para os menos favorecidos e 
que eles ainda vivem somente 
alimentando seu corpo e nunca 
seu cérebro e sua alma com 
educação e alguma sapiência, 
por exemplo!

Pretendo também deixar 
de me lamentar! Sim... não só 
das lamentações de cunho 
social dos que se colocam no 
lugar do outro, como também 
das lamentações pessoais! 
Vocês devem ter percebido que 
ultimamente tenho levado 
minhas agruras de fraturas e 
locomoções para dentro dos 
meus artigos e aproveito para 
pedir desculpas por ter trans-
formado uma relativa crise 
existencial em algo a ser 
colocado e exposto a todos que 
perdem o tempo em me ler! 
Mas... como alguém já disse 
que cada pessoa é um mundo, 
vocês, meus parcos leitores, 
fazem parte desse meu planeta!

Mas, chegamos até aquí! 
Nós e a ASFAL! Ela com 50, eu 
com 45! Somos contemporâne-
os ela, eu e boa parte dos 
colegas que agora me lêem! 
Cumprimentos jovens para 
quem está abaixo dessa linha 
de idade! Louvores aos que 
estão na chamada “melhor 
idade”! Tomara que seja 
melhor mesmo!

Nesses anos todos, nós e a 
ASFAL tivemos momentos de 
sonho! Quando nascemos 
fomos embalados por um 
momento de magia! Fomos 

vistos como promissores do 
futuro e como redenção dos 
que nos cercavam! Fomos uma 
promessa, tanto, que mal 
começamos a falar e nossos 
pais já nos queriam doutores! 
Aqueles que teriam o poder de 
entender e sanear todos os 
problemas!

Se fomos o primeiro filho 
(como é o meu caso e o da 
ASFAL!), seríamos o capitão e 
o guia dos muitos problemas 
que surgiriam pela frente! 
Teríamos que ser o exemplo, o 
defensor dos fracos e oprimidos 
da prole, isso quando não se 
torna, como hoje, um defensor 
de frascos e comprimidos! Até 
nisso a ASFAL se assemelha a 
gente! Nós tomamos remédio e 
ela nos prescreve através dos 
seus credenciados!

Em nossa vida tivemos 
momentos difíceis e de contra-
dições! A ASFAL também!

Tomamos medidas que 
foram consideradas chatas por 
irmãos e filhos ao dispormos 
sobre assuntos familiares e 
depois aprendemos com os 
prós e os contras que o tempo 
se encarrega de nos jogar na 

cara os erros e acertos!

A ASFAL, desde que 
assumimos o fisco em 84, nos foi 
vista como possibilidade de 
redenção classista. Possibilidade 
retratada principalmente na 
cabeça de uma geração que 
aprendeu a lutar por direitos de 
expressão que lhe foram 
negados por um regime 
ditatorial e por uma maneira 
ultraconservadora de ser! Foi 
daí que uma geração de 
contestadores começou a tomar 
conta do fisco e começou, como 
foi o meu caso (e hoje peço 
desculpas!) a achar que as 
pessoas que ali estavam eram 
somente cordeiros a somente 
dizer sim ao poder! Hoje vejo 
que com eles terminei apren-
dendo que cidadania e classis-
mo é uma via de mão dupla que 
engloba direitos e deveres!

Mas aí a nossa geração e 
pessoas próximas a ela começa-
ram a administrar a ASFAL! 
Vieram as gestões que conse-
guiram estabelecer  uma 
transição e uma união entre o 
velho e o novo! Gestões 
marcadas pelo empreendedo-
rismo e a criação da estrutura 
de plano de saúde que temos 
hoje! Junto com a ASFAL, 
aprendemos a ser ou tentar ser 
empreendedores, pois justa-
mente nessa fase, começamos a 
assumir cargos de chefia!

Mas o empreendedor não 
se restringe ao espírito empre-
sarial! Necessita de pulso forte 
na hora das tempestades e foi 
daí que a ASFAL passou por 
momentos difíceis em que 
chegamos a ficar com sete 
folhas salariais sem receber e 
não poderíamos deixar sucum-
bir um plano de saúde que 
dependia do pagamento dos 

Tentando voltar à magia estudantil!

“Sou usuária do ASFAL-

SAÚDE desde 2002. Eu 

t r a b a l h a v a  n a  C a i x a  

Econômica e tinha o plano de 

lá, mas no ASFAL-SAÚDE, 

mesmo não trabalhando no 

Fisco, eu tenho um tratamen-

to diferenciado. E eu acho que 

uma das figuras principais é 

coordenadora médica a Dra. 

Flávia. Eu acho que ela não é 

só médica, ela é muito huma-

na. É médica do corpo e da 

alma. Ela tem uma forma de 

tratar muito especial. Até 

quando ela diz não, ela explica 

muito bem. Eu acompanhei 

meu pai, que partiu aos 92 

anos, através do home-care do 

ASFAL-SAÚDE, sempre tive 

uma assistência muito boa. No 

início o atendimento que eu 

procurei sempre foi por 

telefone e, mesmo sem o 

pessoal me conhecer pessoal-

mente, me deram a melhor 

assistência possível.  Eu 

inclusive tive, recentemente, 

mais uma prova da atenção 

que o ASFAL-SAÚDE dá a 

seus usuários, quando precisei 

de um atendimento de 

urologia, mas os médicos 

dessa especialidade estavam 

se descredenciando de todos 

os plano, forçando a gente a 

fazer o procedimento de 

forma particular, com ressar-

cimento parcial do valor pago 

ao  médico. Eu procurei o 

ASFAL-SAÚDE, através do 

presidente da ASFAL Luiz 

Antonio, que me atendeu de 

forma muito atenciosa, me 

explicado que este procedi-

mento poderia ser realizado 

no Recife, através do convênio 

de reciprocidade, onde teria 

toda a assistência, sem custo 

nenhum, pois em Pernambuco 

os médicos aceitam os planos 

sem restrição, Eu aceitei o 

seus usuários para sobreviver! 
Os hospitais só continuariam o 
atendimento mediante honrar-
mos com nossas faturas pelos 
serviços prestados a nossos 
enfermos! Foi um aprendizado 
de dores necessárias para o 
nosso engrandecimento!

Passadas as dores e 
castigos, vieram as fases do 
diálogo amigável, da parceria 
com o SINDIFISCO nas lutas 
classistas e do bom papo e 
responsabilidade atuais!

Notem e percebam que 
tudo isso que nos foi reprisado é 
como se fosse algo válido para 
pessoas jurídicas e físicas 
(usando do nosso burocratis-
mo!). Mas, antes de tudo, nos 
faz atentar que se as entidades 
são compostas por pessoas, em 
suas vidas estão o nosso 
aprendizado e o formato de 
vários aprendizados em uma 
convivência contraditória que 
leva à harmonia!

Finalizando, gostaria de 
dizer que tenho a mania de 
buscar magia em tudo! Hoje, 
principalmente ao surgimento 
de meus primeiros cabelos 
brancos, fiz a escolha de 
envelhecer acreditando que “a 
pessoa é a coisa mais maior de 
grande” como colocou o poeta!

Tomemos com a ASFAL a 
lição de que possamos não se 
esquivar das contradições com 
os nossos amigos e amigas, ou 
companheiros e companheiras! 
Basta que cada um abra mão de 
suas sapiências e de seus 
medos! Das suas certezas 
pseudocientíficas que caem 
diante de uma coisa tão simples 
e vital como uma convivência 
saudável e afável!
* É Fiscal e atual Secretário de 
Finanças de Arapiraca.



Silenciar é preciso

 Marcos Lima

Caríssimo leitor (a), é ou 
não verdade que nós vivemos 
atualmente num mundo cheio 
de ruídos, numa época de 
muita agitação, de muita 
poluição sonora, enfim de 
muito barulho? Isso termina 
nos limitando num cotidiano de 
trabalho excessivo e de preocu-
pações que nos leva a uma luta 
sem sentido, estéril e estressan-
te. Precisamos recarregar as 
baterias para que não nos falte 
o combustível indispensável 
para uma atividade fecunda e 
gratificante. 

Esse combustível não se 
encontra nos postos de gasoli-
na, mas dentro de nós: é a 
constante união com Deus, que 
só a oração proporciona. Para 
alguns ativistas rezar é perder 
tempo, e como prega a ideolo-
gia capitalista “Tempo é 
dinheiro”. 

É urgente, pois voltarmos 
à oração, sem nos alienarmos 
dos problemas temporais, por 
vezes a oração cala-se, pois 
uma comunhão tranquila com 
Deus pode abster-se de 
palavras. ‘ Estou sossegado e 
tranquilo, como uma criança 
no colo da mãe; a minha alma é 
como uma criança saciada.’’ 
assim pode estar a minha alma 
na presença de Deus. Então a 
oração muitas das vezes não 
precisa de palavras, nem 
mesmo de reflexões.

Mas como chegar ao 
silêncio interior? Por vezes 
calamo-nos, mas, por dentro, 
discutimos muito, confrontan-
do-nos com interlocutores 
imaginários  ou  lutando 
conosco mesmos. Manter a sua 

‘

alma em paz pressupõe uma 
espécie de simplicidade: «Já 
não corro atrás de grandezas, 
ou de coisas fora do meu 
alcance.» Fazer silêncio é 
reconhecer que as minhas 
inquietações não têm muito 
poder. Fazer silêncio é confiar 
a Deus o que está fora do meu 
alcance e das minhas capacida-
des. Um momento de silêncio, 
mesmo muito breve, é como 
um repouso, uma santa pausa, 
uma trégua na inquietação.

A palavra silêncio segundo 
o dicionário é derivada do 
latim silentiu e significa 
“interrupção de ruído”; 
“estado de quem se cala ou se 
abstém de falar”; diz ainda a 
respeito da “privação, voluntá-
ria ou não, de falar, de publi-
car, de escrever, de pronunciar 
qualquer palavra ou som, de 
manifestar os próprios pensa-
mentos etc..”

Aprender a silenciar... 
Está aí uma lição para a vida...
Falar o que se pensa, sem dar 
maiores explicações, para 
muitos é o mundo ideal... Mas 
o poder que as palavras têm é 

imenso... A forma como elas 
afetam o outro é inexplicável, é 
preciso falar coisas com 
cuidado, ou não falar??

Silenciar quando o outro 
só precisa de um ombro para 
chora

Silenciar quando o que for 
dito não agregará

Talvez fôssemos mais 
felizes, talvez não devêssemos 
explicações para ninguém. 
Talvez aprendamos a falar 
somente na hora certa e não 
para agradar.

Falarei agora, somente o 
necessário. Da boca pra fora 
pensem o que quiser. Quanto a 

mim, da boca pra dentro, 
estarei bem comigo mesmo.

O silêncio é algo tão 
caridoso quanto às palavras 
quando bem colocadas. 

Lembrem-se é no silêncio 
que mais ouvimos a nossa 
consciência. Jesus nos ensinou: 
“Mas tu, quando orares, entra 
no teu quarto e, fechando a 
porta, ora a teu Pai que está em 
secreto; e teu Pai, que vê em 
secreto, te recompensará”. 

O que você caro leitor(a) 
acha??
* Colaboração: Marcos Lima – 
Fiscal de Tributos Estaduais e 
Diretor Financeiro da ASFAL.
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sobre a identidade do assassino, 
além de sugerir que ele pudesse 
ter sido interrompido durante o 
ataque.

Catherine  Eddowes  
(usava  os  nomes  “Kate  
Conway” e “Mary Ann Kelly”, 
com os sobrenomes tirados de 
seus dois ex-maridos, Thomas 
Conway e John Kelly), nascida 
em 14 de abril de 1842 e morta 
em 30 de setembro de 1888, no 
mesmo dia da vítima anterior, 
Elizabeth Stride. Seu corpo foi 
encontrado na Mitre Square, na 
cidade de Londres. A garganta, 
assim como nos dois primeiros 
casos, foi aberta por dois cortes, 
e o abdômen aberto por um corte 
longo, profundo e irregular. O 
rim esquerdo e grande parte do 
útero foram removidos.

Mary Jane Kelly (passou a 
usar o nome “Marie Jeanette 
Kelly” depois de uma viagem a 
Paris; apelido: Ginger), suposta-
mente nascida na Irlanda em 
1863 e morta em 9 de novembro 
de 1888, uma sexta-feira. O 
corpo terrivelmente mutilado de 
Kelly foi descoberto pouco 
depois das 10h45m da manhã, 
deitado na cama do quarto onde 
ela vivia na Dorset Street, em 
Spitalfields. A garganta foi 
cortada até a coluna vertebral, e 
o abdômen quase esvaziado de 
seus órgãos. O coração também 
foi retirado.

Estas foram as cinco 
vítimas que se assemelharam 
com todas as caracterísiticas de 
um mesmo assassino, distintas e 
marcantes, um modus operandi 
instintivo de Jack. Sobre ele, 
foram escritos mais de 200 
livros com variadas hipóteses. 

A revelação da verdadeira 
identidade de Jack, foi para 
Polícia Londrina um verdadeiro 
fracasso histórico da prestigiada 
instituição. O escritor: Frank 
Spiering, autor do livro: A 
TRAGÉDIA DO PRINCIPE 
DE GALES – JACK, O 
ESTRIPADOR,  faz uma 
genuína e franca investigação 
demonstrando que a Scotland 

Yard, à época, descobrira a 
identidade do assassino, no 
entanto, em se tratando de uma 
pessoa da alta casta, de linhagem 
nobre, no caso específico de um 
descendente direto da Rainha 
Vitória I do Reino Unido, o seu 
neto Albert Victor, o Eddy para 
os íntimos, o Duque de Clarence. 
(Na verdade, Albert Victor é a 
conjunção masculina e feminina 
dos avós: Príncipe Albert de 
Saxe-Coburgo-Gota e a Rainha 
Victória I). 

Neste livro Frank Spiering  
vai fundo nas investigações e 
declara sua certeza da REAL 
identiade de Jack o Estripador.

 Muito se especulou sobre a 
personalidade de Jack, entre 
tantas, que seria um sádico 
homossexual com ódio pelas 
mulheres. As mulheres que 
escolhera para matar eram 
socialmente indefesas. Viviam 
em situações a beira de miséria.

O assassino fora identifica-
do em três ocasiões por testemu-
nhas diferentes: o guarda policial 
William Smith, antes do assassi-
nato de Elizabeth Stride. Joseph 
Lawende, momentos antes da 
morte de Catherine Eddowes. 
George Hutchinson, que o 
seguira e à vítima: Marie Jeanette 
Kelly, até o quarto por ele 
ocupado no Pátio Miler. Todos os 
três, foram descritos, como o 
mesmo homem, um jovem, entre 
vinte e tantos e trinta e e poucos 
anos, de 1,65 a 1,70m de altura, 
com um ligeiro  bigode.  
Descrições, estas, com caracte-
rísticas as de Albert Victor, o 
Eddy, neto da Rainha Victoria I.

Para o escritor Spiering, em 
suas invetigações para escrever 
seu livro sobre Jack, todas às 
vezes que alguém fornecia a 
descrição do criminoso, a polícia 
londrina conseguia confunndi-la, 
de um jeito ou de outro, ainda, no 
último caso, não apresentava 
estas testemunhas durante o 
inquérito policial. E continua 
afirmando que foram queimados 
documentos incriminadores do 
arquivo da polícia inglesa e 
considera, ter sido, isto um ato 
criminoso.

Continua: Eu vi o arquivo 
de Jack o Estripador. Por meio de 
u m  a m i g o  d a  P o l í c i a  
Metropolitanda, consegui acesso 
ao MEPOL 3/140-2 e ao HOME 

O F F I C E  F I L E  
144/220/A49301(Arquivo da 
Secretaria do Interior) guardados 
no Arquivo Público de Londres. 
Não foi surpresa para mim 
descobrir que o conteúdeo destes 
arquivos havia sido estripado. Só 
no Arquivo da Secretaria do 
Interior encontrei a grande parte 
das 227 pastas faltando ou 
destruidas. Quando perguntei o 
porquê disto, não recebi explica-
ções.

A milionária escritora de 
livros policiais, a americana 
criadora do Instituto de Ciência e 
Medicina Forense da Virgínia 
(EUA) Patrícia Cornwell 
resolveu investigar aquela série 
de crimes, 114 anos depois, 
chegou perto de desvendar a 
história, como mostra o livro 
“Retrato de um Assassino Jack 
o  E s t r i p a d o r  –  C a s o  
Encerrado”. Mas, ainda restam 
dúvidas. 

Para ela Walter Sickert 
(1860-1942) — Um artista 
alemão de ascendência holande-
s a  e  d i n a m a r q u e s a .  
Originalmente citado como parte 
das diversas teorias conspiratóri-
as envolvendo a família Real e 
então apontado como sendo o 
próprio  Estripador  pelos  
escritores Jean Overton Fuller e 
Patrícia Cornwell. 

Na época foram apontados 
inúmeros suspeitos dentre eles: 
Montague John Druitt (1857-
1888) — Seweryn Kłosowski — 
Aaron Kosminski (1865-1919) 
— Michael Ostrog (1833-1904) 
— John Pizer — Dr. Francis 
Tumblety (1833-1903) — 
William Henry Bury (1859-
1889) — Dr. Thomas Neil 
C r e a m  ( 1 8 5 0 - 1 8 9 2 )  —  
Frederick Bailey Deeming 
( 1 8 4 2 - 1 8 9 2 )  —  C a r l  
Feigenbaum — Robert Donston 
Stephenson (1841-1916) — 
Joseph Barnett (1858-1926) — 
George Hutchinson — James 
Maybrick (1838-1889) — James 
Kenneth Stephen (1859-1892) 
— Finalmente, Sua Alteza Real 
Príncipe Alberto Victor de 
Gales, apontado em diversos 
livros como sendo o mais 
famoso serial killers da história. 
Entretanto, tem uma corrente de 
pesquisadores que descarta esta 
possibilidade de ter sido ele o 
Estripador.

JACK O ESTRIPADOR  II

A MISSÃO, OU MELHOR A REVELAÇÃO. 

QUAL SERIA SUA REAL IDENTIDADE?

Na edição anterior, descre-
vemos a morte de duas mulhe-
res, as primeiras a serem mortas 
por Jack o Estripador. Dos onze 
assassinatos de mulheres 
ocorridos na época, apenas 
cinco, tinham as mesmas 
características de terem sido 
mortas pelo mesmo assassino.

Lis Stride, quando solteira, 
c h a m a v a - s e  E l i s a b e t h  
Gustaafsdotter, nascera perto de 
Göteborg, na Suécia, em 27 de 
novembro de 1843. A última 
pessoa a vê-la foi o guarda 
policial William Smith, às 
12h35m de domingo, 30 de 
setembro de 1888. Ela estava na 
Rua Berner, bem ao Sul da Rua 
Comercial, conversando com 
um homem de estatura mediana, 
de uns vinte e oito anos de idade, 
bem barbeado, e de aspecto 
respeitável, que usava um 
sobretudo escuro, um chapéu de 
feltro justo de  copa baixa, como 
o usado na caça ao gamo, e 
carregava um embrulho de 
jornal de uns vinte centímetros 
de comprimento.

O major Henry Smith, 
comissário interino de polícia da 
cidade de Londres, obcecava-se 
com a identidade do assassino. O 
que mais o intrigara fora a carta, 
em tinta vermelha, recebida pela 
Agência Central de Notícias de 
Londres, assinada “Jack o 
Estripador. Para ele, o criminoso 
era um exibicionista louco, que 
obtinha prazer em alardear seus 
feitos diante de um contingente 
policial incapaz de prendê-lo.

O corpo de Lis Stride foi 
descoberto próximo à 01h00 da 
madrugada,  no  chão  da  
Dutfield's Yard, na Berner Street 
(hoje Henriques Street), em 
Whitechapel. Havia uma incisão 
direta no pescoço; a causa da 
morte foi perda excessiva de 
sangue, a partir da artéria 
principal no lado esquerdo. O 
corte nos tecidos do lado direito 
foi mais superficial, estreitando-
se próximo à mandíbula direita. 
A ausência de mutilações no 
abdômen lançaram incerteza 
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OFISCO – Como você se 
tornou a primeira e única 
mulher a ser presidente da 
ASFAL?

GLAUCE – O processo se 
iniciou em 1971 numa reunião 
ocorrida na sede da ASFAL, 
que na época funcionava em 
uma sala no centro da cidade. 
Eu fui para essa reunião como 
representante do pessoal da 
arrecadação, eu não era fiscal 
ainda. Nesta reunião, que 
contou com cerca de 15 
pessoas, foi realizada uma 
votação para decidir quem 
seria o candidato a presidente 
da ASFAL. O Elionaldo 
Magalhães e o Benedito de 
Lira obtiveram seis votos cada, 
ficando empatada a votação. 
Como não houve acordo em 
relação a uma segunda 
votação, eu disse que iria 
lançar uma chapa para 
concorrer às eleições. Saindo 
de lá, dei carona ao Benedito 
de Lira que, no caminho, me 
convidou para ser vice em sua 
chapa. No dia seguinte, o 
Elionaldo Magalhães também 
me convidou para ser vice. Eu 
não aceitei os convites, pois 
havia me comprometido a 
lançar uma chapa. Foi então 
que surgiu o nome do colega 
Humberto Rodrigues e eu 
passei a ser vice em sua chapa.

O FISCO – Qual foi o resulta-
do da eleição?

GLAUCE – O Benedito de 
Lira foi contra a chapa 
Humberto Rodrigues. O 
interessante é que ele visitou 
várias cidades do interior 
pedindo voto, e nós não 
tínhamos recursos para isso, 
ficamos em Maceió, e, para 
nossa surpresa, fomos vitorio-

sos,  eu  e  o  Humberto  
Rodrigues, que passou a ser o 
presidente da ASFAL.

OFISCO – Como você assu-
miu a presidência?

GLAUCE – Passado poucos 
meses que o Humberto estava 
na presidência da ASFAL, ele 
recebeu um convite do gover-
no para assumir um cargo na 
Secretaria de Educação do 
Estado. Foi então que eu fui 
chamada a assumir a presidên-
cia da ASFAL, isso já em 1972.

OFISCO – Como foi sua 
administração?

GLAUCE – Foi muito tumultu-
ada. Eu acho que pela minha 
condição de mulher, recebi 
uma grande oposição em tudo 
que tentava realizar. Para se ter 
uma idéia do que enfrentei, eu 
queria construir uma sede 
própria para a ASFAL. Em um 
primeiro momento eu tentei 
criar um projeto semelhante ao 
do CSA, através de uma 
empresa gaúcha, que havia 
lançado uma campanha de 
muito  sucesso,  visando 
adquirir títulos patrimoniais do 
clube. Eu fui ao então 
Secretário da Fazenda Mário 
Berard, que convocou o 
presidente do Banco do 
Estado de Alagoas, com quem 
discutimos a viabilidade de um 
empréstimo para aquisição de 
um terreno, dando como 
garantia as contribuições dos 
sócios da ASFAL.

OFISCO – Esse projeto com a 
empresa gaúcha foi adiante?

GLAUCE – Nós entramos em 
contato com o empresário 
gaúcho e este veio a Maceió. 
Na sede da ASFAL, oferece-
mos um jantar ao empresário, 

Glauce Kummer é a única mulher que já assumiu a presidência da ASFAL

oportunidade em que fui 
tratada com agressividade por 
alguns colegas presentes, 
levando o nosso convidado a 
fazer a minha defesa, sugerin-
do que renunciasse ao cargo. 
Agradeci e na preocupação em 
defender-me eu reafirmei o 
propósito de continuar à frente 
da ASFAL em razão da 
legitimidade de minha posição 
perante a categoria.

OFISCO – A que a senhora 
atribui essa perseguição?

GLAUCE – Eu não sei. Eles 
disseram que eu não tinha o 
respaldo da categoria para 
fazer esse empréstimo. Eu 
então viajei ao interior, fui em 
doze municípios, pegando a 
assinatura dos colegas, em um 
“abaixo assinado”, autorizando 
que eu pudesse fazer este 
empréstimo. A única resistên-
cia que encontrei foi no Posto 
Fiscal de Penedo, onde um 
colega me disse que se eu não 
fosse mulher ele diria o que 
pensava daquilo. Eu disse: 
Meu amigo, você não está 
diante de uma mulher, você 
está diante da presidente da 
ASFAL, eu não estou lhe 
pedindo para assinar como 
mulher, mas como presidente 
da ASFAL. Ele me olhou de 

cima a baixo pegou a lista e 
assinou.

OFISCO – A senhora então 
foi adiante na tentativa de 
conseguir o empréstimo?

GLAUCE – Para minha 
surpresa, ao retornar da 
viagem, procurei o Secretário 
da Fazenda para agradecer o 
empréstimo do veículo da 
SEFAZ, porque a ASFAL não 
tinha condução própria. Ao 
entrar no gabinete o secretário 
levantou-se, abriu a porta 
colocando a mão para fora, 
indicando que eu deveria me 
retirar. Não me dirigiu 
nenhuma palavra, e eu fiquei 
sem entender nada. Foi aí que 
percebi que o clima contra 
mim era o mais hostil possível. 
Havia muita oposição e gente 
contra mim.

OFISCO – O que eles fize-
ram?

GLAUCE - Convocaram uma 
assembléia geral da ASFAL. 
Eu fui avisada, porque 
também havia um grupo fiel a 
mim, que eles estavam 
preparando alguma coisa 
muito grave para me derrubar 
da presidência. Quando o 
presidente da assembléia 
iniciou os trabalhos, disse: 
“nós vamos apreciar o ato 
institucional Nº 01”, que 
visava me destituir da presi-
dência da ASFAL. Isso calou a 
todos.  Ninguém estava 
entendendo o que estava 
acontecendo. Ocorre que nós 
estávamos em plena época da 
ditadura e o governo federal 
estava editando aqueles atos 
institucionais. Era um regime 
de exceção e eu estava com a 
constituinte debaixo do braço. 
Eu pedi a palavra pela ordem 

Em entrevista a OFISCO, Glauce Kummer fala do período em que foi presidente da ASFAL, das dificuldades e 

perseguições que enfrentou e da importância da entidade ao longo desses 50 anos de existência.

Perrê é membro da A.B.P.L - Academia Brasileira de Pouquíssimas 

Letras (só, 26) e membro da A.I.V.M - Associação Internacional dos 

que Vivem na Moleza.

Vida dedicada ao Fisco
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e solicitei ao presidente que 
dissesse quem havia assinado 
aquele ato institucional. 
Ninguém havia assinado. Eu 
abri a constituição e mostrei 
que aquele ato era privativo do 
Presidente da República. 
Disse que quem agisse 
daquela forma estaria ferindo 
a constituição e era passível de 
ser preso por subversão. 
Lembrei que poderia ligar 
para o 59º BIMTZ (Exército) 
e denunciaria aquele ato 
subversivo. Alguns dias antes 
da Assembléia Geral eu 
designei uma comissão para 
elaborar  a  reforma do 
Estatuto, dando um prazo de 
45 (quarenta e cinco) dias. O 
presidente da comissão 
afirmou que o prazo era 
exíguo, não sendo suficiente 
para a tarefa. Ocorre que na 
mesma Assembléia que 
propôs a minha deposição da 
Presidência, a comissão foi 
confirmada com um prazo de 
15 (quinze) dias para apresen-
tar a proposta de Alteração do 
Estatuto da Entidade, que foi 
cumprido.

OFISCO – Quais cargos a 
senhora ocupou na ASFAL 
além de presidente?

G L AU C E  –  Fu i  v i c e -
presidente nas administrações 
de Ênio Barbosa, Humberto 
Rodrigues,  José Carlos  
Brasileiro Júnior e Edison 
Ferreira. Também participei 
do Conselho Deliberativo. 

OFISCO – Qual o papel da 
ASFAL naquela época?

GLAUCE – Era basicamente 
social. Nós procurávamos 
atender as necessidades dos 
associados, especialmente na 
área de saúde. Quando 
alguém adoecia e precisava de 
um tratamento mais caro, a 
ASFAL procurava ajudar. 
Como não havia sindicato, a 
ASFAL também atuava na 

O Agente Controlador 

d e  A r r e c a d a ç ã o  d a  

Secretaria da Fazenda de 

Alagoas, José Salustiano dos 

Santos Filho, mais conhecido 

como Salustiano, é natural de 

São Miguel dos Campos, 

nascido na Fazenda Coité. É 

casado há 22 anos e tem uma 

filha. Teve uma infância 

po bre ,  t e ndo e xe rc i do 

diversas atividades como 

prestamista, mecânico de 

bicicletas, professor, corre-

tor de imóveis e taxista para 

poder manter suas despesas 

de alimentação e ajudar sua 

família.

Possuindo apenas o 

segundo grau, trabalhou no 

Banorte - Banco Nacional do 

Norte, como Escriturário, foi 

pesquisador do IBGE- 

Inst i tuto Bras i le i ro de 

Geografia e Estatística, 

tendo assumido a Chefia da 

Agênc ia de Cole ta do 

Município de Atalaia. Após 

trabalhar durante sete anos 

no IBGE, solicitou exonera-

ção e foi trabalhar por conta 

própria.

Antes de assumir como 

ACA da SEFAZ em 2006, foi 

aprovado nos seguintes 

concursos: Concurso para 

área de reivindicações de 
condições de trabalho e de 
salários. Outra coisa que nós 
fazíamos na época em que fui 
vice-presidente na administra-
ção do Ênio Barbosa Lima, foi 
o lançamento do jornal 
OFISCO. Cada edição do 
jornal nós lançávamos em uma 
regional.  Quero deixar  
expresso os meus sinceros 
cumprimentos aos colegas que 
já dirigiram a nossa ASFAL e 
desejar aos que vierem, todo o 
sucesso nos próximos 50 anos.

OFISCO – Quais os fatos de 
destaque que a senhora dá na 
sua passagem pela ASFAL?

GLAUCE – Quando fui vice-
presidente na chapa do José 
Carlos Brasileiro, eu também 
assumi um cargo na Secretaria 
de Finanças da Prefeitura de 
Maceió. Na época o Prefeito 
era Fernando Collor. Nessa 
condição solicitei ao prefeito 
um terreno para que o Fisco 
pudesse construir sua sede, em 
frente ao Lar São Domingos, 
onde funcionaria a sede 
administrativa e social, mas 
não consegui. No entanto, a 
meu pedido, um outro terreno 
nos foi doado pelo Prefeito 
Fernando Collor, situado no 
bairro do Pinheiro onde hoje 
funciona o Clube da ASFAL. 
Vale ressaltar que a construção 
d o  C l u b e  s e  d e u  n a  
Administração do então 
presidente Manoel Teixeira 
Costa.

OFISCO – Que outras 
iniciativas de sua administra-
ção você destacaria?

GLAUCE – Outra realização 
digna de nota, já na gestão do 
colega Edison Ferreira e da 
qual participei diretamente, 
foi a criação do Clube da 3ª 
Idade (promessa de campa-
nha) que foi batizada com o 
nome de REVIVER. Os 02 
(dois) primeiros mandatos fui 

a presidente. A fundação do 
Clube foi uma das primeiras 
ações do Edison Ferreira. O 
interessante é que no primeiro 
momento, não conseguimos 
convencer os colegas (ho-
mens) a se filiarem ao clube. 
No final da década de 60, 
prenunciava-se a abertura de 
concurso público para o cargo 
de Fiscal de Renda do Estado. 
À época não era admitida 
mulher para tal mister. 
Entendia que era direito nosso 
(mulheres) concorrer. Em 
razão dos obstáculos apresen-
tados, entrei com um processo 
administrativo endereçado ao 
Secretário  da  Fazenda,  
solicitando que fosse reconsi-
derada a posição da adminis-
tração no tocante ao concurso. 
O Secretário de então era o 
Dr. Murilo Mendes que numa 
decisão coerente autorizou a 
inscrição de mulheres para 
concorrer ao cargo de Fiscal de 
Rendas. Foram aprovadas 08 
(oito) mulheres, verdadeiras 
guerreiras, que passaram a 
sofrer hostilidades. Essa luta 
teve o apoio da presidência da 
ASFAL. Essa foi uma grande 
vitória. Quando ainda na 
presidência da ASFAL, realizei 
o 1º Seminário de ICM do 
Estado de Alagoas. Foi 
realizado no Auditório do 
BNB (Banco do Nordeste do 
Brasil), como cortesia. O ICM 
(Imposto Sobre Circulação de 
Mercadoria) era um imposto 
novo. As palestras foram 
proferidas pelos insignes 
Mestres: Professor Alfredo 
Gaspar de Mendonça – Titular 
da Disciplina de Direito 
Financeiro e Tributação da 
UFAL, Desembargador do 
Estado; Professor Carlos 
Ramiro Bastos – Titular de 
Direito Comercial da UFAL; 
Professor Eraldo Bulhões de 
Barros – UFAL; Professor 

Fiscal de Rendas do Estado 

de Sergipe, Agente de 

Arrecadação do Estado de 

Pernambuco, TRE - Tribunal 

Regional  do Trabalho;  

Justiça Federal, Banco do 

Brasil, BEMGE - Banco do 

Estado de Minas Gerais, e no 

ano de 1996, concorrendo 

com quinze mil candidatos, 

foi aprovado no Concurso 

para a Secretaria da Fazenda 

do Estado de Rondônia, para 

o  C a r g o  d e  T é c n i c o  

Tributário, sendo nomeado 

para o referido cargo, no dia 

19 de maio de 1997, tendo, 

então, naquele momento, 

fixado residência no Estado 

de Rondônia, permanecendo 

naquele Estado, 09 (nove) 

anos.

Após chegar ao Estado 

de Rondônia, no ano de 1997, 

foi aprovado no concurso da 

Polícia Rodoviária Federal. 

A i n d a ,  n o  E s t a d o  d e  

Rondônia, cursou Direito, na 

Universidade Luterana do 

Brasil ULBRA, Campus de 

J I - PA R A N Á - R O .  F o i  

a p r o v a d o  n a  OA B  d e  

Rondônia ano de 2003, 

tornando-se advogado. Fez 

pós-graduação, na área de 

d i r e i t o  t r i b u t á r i o ,  n a  

ULBRA, de Porto Velho-

RO.

Após conclusão do curso 

de direito, foi aprovado no 

Concurso para Delegado de 

Carreira do Estado de 

Rondônia. Durante sua 

permanência no Estado de 

Rondônia, lecionou em 

curs inhos as seguintes 

d i s c i p l i n a s :  D i r e i t o  

Tributário, Matemática 

Financeira, Contabilidade 

Geral e Português.

Formou-se facilitador, 

no quadro de facilitadores 

da Secretaria de Finanças do 

E s t a d o  d e  Ro n d ô n i a ,  

habilitando-se para minis-

trar cursos na área de ITCD - 

Orival França é fiscal aposen-

tado FTE IV, estando na expectati-

va de assumir a Câmara de 

Vereadores de Maceió, já que é o 

primeiro suplente da vereadora 

Heloísa Helena, caso seja eleita 

para o senado. Orival atuou, como 

fiscal, mais de 80% do seu tempo em postos fiscais e 

volantes, especialmente no interior do Estado, afirmando 

conhecer bem os problemas que envolvem a categoria. 

Orival entende ser importante que as entidades 

representativas do Fisco Alagoano possam ter pessoas 

comprometidas com suas lutas, sendo uma espécie de 

porta voz dos interesses da classe nas casas legislativas.

Sinval Gama – UFAL. Foram 
distribuídos 600 (seiscentos) 
convites e o comparecimento 
ao evento foi na ordem de 5% 
(cinco por cento) dos integran-
tes do Fisco, ou seja, 30 (trinta) 
colegas compareceram. O 
significado do ora exposto, era 
de firmar oposição a minha 
pessoa.

OFISCO – Como a senhora vê 
a ASFAL do seu tempo e a de 
hoje?

GLAUCE – Hoje a ASFAL tem 
uma importância muito grande 
para a categoria, especialmente 
depois da criação do plano de 
saúde, o ASFAL-SAÚDE, que 
é considerado um dos melhores 
planos de saúde do Estado. 
Então, a ASFAL tem um papel 
muito  importante  hoje.  
Imagine, nos dias de hoje, a 
gente sem um plano de saúde. 
Estaríamos todos desampara-
dos. A ASFAL também atende 
ao pessoal da SEFAZ, os 
ACAS e Finanças, fazendo 
uma parceria muito boa com o 
SINDIFISCO, ASSIFEAL e o 
SINDAF. A ASFAL está de 
parabéns nos seus 50 anos de 
existência, ou seja, Meio 
Século. Vivenciamos altos e 
baixos; conquistas e derrotas. 
Lembramos que só a partir de 
23 de janeiro de 2002, com a 
edição da Lei Orgânica do 
Grupo Ocupacional Tributação 
e Finanças passamos a ser 
olhados como categoria. Hoje, 
a administração fazendária e 
seus servidores fiscais terão, 
dentro de suas áreas de compe-
t ê n c i a  e  j u r i s d i ç ã o ,  
PRECEDÊNCIA sobre os 
demais setores administrativos. 
(Art. 37 – inciso XVIII – 
CRBF/88). As nossas ativida-
des estão consagradas constitu-
cionalmente falando, como 
essenciais ao funcionamento do 
Estado – (Art. 37 – inciso XXII 
– CRFB/88).

3326-6801 - 3311-9487 - 9968-2443

Fazendário se diz um vencedor diante das dificuldades

Imposto sobre Transmissão 

Causa Mortis e Doação de 

Quaisquer Bens e Direito e, 

após sua formação, minis-

t r o u  c u r s o s  p a r a  o s  

Auditores Fiscais e demais 

funcionários da Secretaria 

da Fazenda do Estado de 

Rondônia.

Salustiano faz questão 

de afirmar que se alguém 

tiver dúvidas em relação aos 

concursos nos quais foi 

aprovado, “basta acessar o 

Google e digitar "José 

Salustiano dos Santos Filho", 

e logo serão sanadas suas 

dúvidas”, afirma o fazendá-

rio.

No ano de 2002 fez 

concurso para a Secretaria 

de Fazenda do Estado de 

A l a g o a s ,  n a  á r e a  d e  

Arrecadação, para Agente 

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

Arrecadação - ACA, logran-

do êxito, sendo nomeado no 

mês de junho de 2006, 

quando então, retornou para 

o Estado de Alagoas. Em 

2008 foi candidato a prefeito 

da cidade de São Miguel dos 

Campos.

Salustiano é ACA da SEFAZ/AL

Fiscal quer representantes

da categoria no parlamento



Yuri Miranda foi aprovado 
no concurso de 1984, tendo 
tomado posse em 1986, comple-
tando 24 anos de Fisco. Iniciou 
seu trabalho na cidade de São 
Miguel dos Campos, onde 
trabalhou na volante, sendo logo 
depois transferido para Maceió. 
Depois de um ano solicitou ir para 
Delmiro Gouveia, onde passou 
sete anos trabalhando no Posto 
Fiscal, fazendo levantamento e 
volantes. Após esse período, Yuri 
retorna a Maceió e vai trabalhar 
na assessoria da CAT, que tinha 
como coordenador Silvio Vianna. 
Neste período, foi eleito para o 
Conselho Deliberativo da 
ASFAL, onde chegou a ser 
secretário. Atuou na primeira 
instância de julgamento da 
SEFAZ e logo em seguida 
assumiu cargo no Conselho 
Tributário Estadual, que é a 
segunda instância de julgamento. 

Em 1987, em uma articula-
ção com colegas como Irineu 
Torres, Maurício Firmino e Paulo 
Bartolomeu, Yuri disputa a 
eleição do SINDIFISCO, sendo 
eleito em uma chapa encabeçada 
por Irineu, tendo contribuído 
durante dois mandatos consecuti-
vos.

Yuri destaca, neste período, 
sua participação direta no 
processo que levou ao impeach-
ment do então governador 
Divaldo Suruagy, tendo sido a 
pessoa que diretamente comuni-
cou ao governador que o movi-
mento de servidores públicos, que 
estavam com salários atrasados 
que acumulavam cerca de 8 
meses, só se retiraria do palácio 
com uma solução apresentada. O 
desfecho deste episódio foi a 
retirada, a força, pelo BOPE, dos 
servidores, por ordem de Suruagy 
e Mano.

No dia do impeachment de 
Suruagy, ocorrido em 17 de julho 
de 1997, há 13 anos, Yuri lembra 
que estava na praça Dom Pedro II, 
em  frente  a  Assembleia  

Legislativa, juntamente com 
dezenas de servidores públicos e 
cidadãos indignados com a 
situação do Estado.

Yuri relembra que estava na 
praça quando a prefeita Kátia 
Born chegou, dizendo que a praça 
era do povo e que todos iriam 
ocupar a mesma. Com isso, o 
exército recuou e todos os 
manifestantes invadiram a praça, 
para logo depois ameaçar invadir 
a Assembleia Legislativa, caso 
Suruagy não renunciasse ao cargo. 
Como as polícias civil e militar 
estavam com os manifestantes, os 
Deputados, acuados na assem-
bléia, inclusive um deles tentou 
descer por uma janela lateral 
através de uma corda, ligaram 
para o governador pedindo sua 
renúncia, pois, caso contrário, 
temiam ocorrer um derramamento 
de sangue, devido ao caos 
instalado naquele momento, 
sendo Suruagy obrigado a 
renunciar. “Houve inclusive um 
tiroteio onde o colega fazendário 
que tinha o apelido de Piaba, ficou 
ferido”, lembra Yuri.

Em um dos episódios mais 
interessantes, Yuri lembra que ele 
e a colega Neuda interceptaram 
uma mulher que foi a SEFAZ para 
pegar uma ordem de empenho 
para levar até a Caixa Econômica. 
Eles levaram o documento até a 
imprensa que divulgou o mesmo, 
mostrando que o governo gastava 
com coisas supérfluas, se negando 
a priorizar salários. Logo em 
seguida o pelotão de choque foi 
acionado, dirigindo-se até a sede 
do SINDIFISCO, que estava 
protegida pelos servidores da 
policia civil, para recuperar o 
documento, que foi entregue após 
a divulgação na mídia do empe-
nho de enxoval (gravatas e 
paletós)

Após esse período no 
SINDIFISCO, Yuri retorna à 
SEFAZ, onde assume um cargo 
no Projeto de Modernização 
Fazendária – PROMOFAZ, 

trabalhando no serviço de 
atendimento, inclusive tendo sido 
um dos idealizadores do JÁ, que 
levou o atendimento da SEFAZ 
para shoppings e centros de 
atendimento público, popularizan-
do e facilitando o acesso para a 
sociedade. Yuri também foi um 
dos criadores do Fórum SEFAZ e 
Sociedade, criado para aproximar 
os contribuintes da SEFAZ e 
discutir, juntos, as questões que 
envolvem as partes. “Isso foi feito 
com o objetivo de dar maior 
transparência e democratizar a 
SEFAZ, inclusive eu queria 
destacar que o Evandro Lobo, 
e n t ã o  c o o r d e n a d o r  d o  
PROMOFAZ, foi fundamental 
neste processo”, destaca Yuri.    

Outra contribuição de Yuri foi 
em relação ao projeto da Lei 
Orgânica do Fisco, que se iniciou 
no PROMOFAZ e depois foi 
encampado pela categoria, através 
do SINDIFISCO e da ASFAL. 
Yuri foi também o primeiro 
coordenador do Programa de 
Educação Fiscal da SEFAZ - PEF, 
responsável pela sua implantação.

A criação e implantação da 
corregedoria fazendária também 
coube a Yuri. Ele foi o primeiro 
corregedor da Secretaria da 
Fazenda, tendo sido o responsável 
pela sua idealização, elaboração e 
implantação. Yuri passou seis anos 
à frente do órgão, tendo entregue o 
cargo no início de 2007, quando 
da posse do governador Téo 
Vilela, mesmo tendo o direito a 
continuar por mais um ano, já que 
seu mandato só acabaria no final 
de 2007. “Meu objetivo como 
corregedor sempre foi o de educar 

o servidor e realizar um trabalho 
de prevenção e nunca punitivo. 
Eu inclusive levei a corregedoria 
para um prédio longe da SEFAZ, 
para evitar qualquer constrangi-
mento ao servidor que iria depor, 
por exemplo”, lembra Yuri.

“Em 2007 a minha irmã 
Olga Miranda foi eleita para 
comandar o SINDIFISCO e me 
chamou para colaborar com ela. 
Eu já havia decidido a não 
retornar mais ao movimento 
sindical, no entanto, nós somos 
muito ligados e eu não tive como 
recusar o convite”, afirma Yuri, 
que ainda faz parte da diretoria do 
SINDIFISCO, estando afastado 
para concorrer a cargo eletivo.

SEFAZ SOLIDÁRIA
Yuri também foi um dos 

responsáveis pela criação do 
movimento SEFAZ Solidária, que 
surgiu para tornar a SEFAZ um 
ambiente mais solidário e 
humano. O movimento contava 
com a participação de diversos 
servidores fazendários, que 
disponibilizavam tempo e 
recursos no atendimento às 
necessidades dos mais carentes. “ 
Tudo isso aconteceu num período 
de muita abertura na SEFAZ, 
onde se realizava cafés de manhã 
para integrar o pessoal, comemo-
rávamos o Dia do Servidor, com a 
Semana do Fazendário, tinha 
ginástica laboral, canto coral, 
Sefaz no interior. O Movimento 
Sefaz solidário apoiava trabalhos 
de conscientização na área de 
meio ambiente, reciclando papel, 
levamos presentes para crianças 
hospitalizadas,  dentre outras 
atividades, como o ensino do jogo 
de xadrez no Lar das Meninas e 
n a  C a s a  D o m  B o s c o .  
Realizávamos festas para as 
crianças e distribuímos também 
cestas básicas. Eu destaco nesse 
processo o trabalho e a dedicação 
da colega Vânia, que era uma 
pessoa muito envolvida e que 
contribuiu de maneira especial 
neste movimento”, destaca Yuri.

Uma história de luta em prol do Fisco e pela justiça na sociedade

Yuri e Olga. Parceria total

Irmãos, Yuri e Olga Miranda fazem uma parceria na vida e em suas carreiras na luta que se iniciou com seu pai, o 
desaparecido político Jaime Miranda, pela ética e a defesa dos direitos humanos, numa caminhada que precisa ter continuidade
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Rua Jornalista Augusto Vaz Filho, 10 - Farol e Rua Augusto Ribeiro, 307 - Jatiúca

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

* Na necessidade de utilização de urgência/emergência identificar-
se como usuário do plano local. Exemplo: usuário da ASFAL em 
São Paulo, identificar Hospital de urgência/emergência no guia 
médico, informar ao hospital quando do atendimento, que pertence 
a AFRESP, com a carteira da ASFAL e documento de identificação. 
Nos tratamentos eletivos, solicitar autorização prévia da ASFAL 
antes de viajar, desta forma o atendimento prestado será agilizado.
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Olga Miranda tem uma 
história ligada a do seu irmão 
Yuri. Ela destaca que além de 
irmãos, eles possuem uma 
amizade e uma parceria muito 
grande ao longo dos anos. 
Ambos se formaram em 
Direitos e fizeram o mesmo 
concurso para o Fisco em 1984. 
Ela começou a trabalhar na 
cidade de Branquinha e lembra 
que as dificuldades eram 
enormes, pois, a maioria dos 
postos fiscais eram trailer com 
banheiros precários. ‘ Quem 
não se lembra do posto Detran, 
Cais, de Satuba? Folga quase 
não existia, trabalhávamos 24h 
e muitas vezes só descansáva-
mos um dia’’, diz Olga.

Sua atividade funcional foi 
intensa. Trabalhou da CMT, 1ª 
CRAF, foi assessora do 2º 
Núcleo de Fiscalização e  chefe 
d e s s e  m e s m o  n ú c l e o .  
Convidada por Silvio Viana 
para trabalhar como assessora 
da CAT e como titular do 
Conselho Tributário Estadual. 
“Foi uma experiência muito 
gratificante trabalhar com o 
Silvio, porque ele era muito 
preocupado com as questões 
éticas, uma pessoa séria que 
lutava pelos interesses da 
c a t e g o r i a  e  d o  E s t a d o .  
Presenciei muitas de suas 
tensões vividas na coordenado-
ria e fiquei muito triste com o 
seu assassinato”, lembra Olga.

Com a morte do Silvio 
Viana, Olga queria para sair da 
CAT, no entanto, o novo 
c o o r d e n a d o r  P a u l o  
Bartolomeu pede para ela 
continuar, ajudando-o na 
condução da coordenadoria e 
estruturando o grupo de 
trabalho da matriz cobrança 
administrativa. Foi vice-
presidente da ASFAL na gestão 
de Luiz Vanderley. Em 1999 é 
convidada por Maria Araci 

‘

O início de uma rela-

ção é geralmente prazero-

so, gostoso, expectante e 

fantasioso. Há muito 

desejo, paixão, novidades 

e até uma certa euforia que 

encoberta alguns proble-

mas e imperfeições de 

cada um.

Ter consciência de que 

seu relacionamento não 

está bem, não é fácil, 

podendo culminar na 

quebra de sonhos e espe-

ranças de uma vida a dois 

satisfatória. Geralmente 

um dos parceiros é quem 

percebe melhor tal condi-

ção e não consegue mais 

levar a diante esta relação 

insustentável, trazendo à 

tona sua insatisfação. O 

outro, quando pego de 

surpresa, fica atordoado, 

sem saber o que fazer ou 

como agir. Surgem senti-

p a r a  c o m p o r  a  
Coordenadoria de Auditoria 
Fiscal,  paralelamente a isso 
foi instrutora do SEBRAE 
num projeto de parceria com 
a SEFAZ. Nessa época, 
numa seleção para o curso 
de  pós -g raduação  em 
Direito Tributário, ficou em 
1º lugar.

A pedido de seu irmão 
Yuri foi ajudar a estruturar a 
Corregedoria Fazendária. 
Trabalhou também do GT – 
18 em Brasília. Participava 
ativamente dos movimentos 
sindicais: greves, assemble-
ias, composição de chapas e 
eleições. Mas, suas ativida-
des não se limitavam ao 
Fisco. Foi membro do 
m o v i m e n t o  n a c i o n a l  
“Tortura Nunca Mais” e de 
Direitos Humanos, partici-
pando da abertura dos 
arquivos do DOPS em 
Alagoas e todos os atos 
inerentes a resgatar a 
verdadeira história do 
período da ditadura militar.

Devido a essa atuação 
pôde contribuir, inclusive, 
na defesa dos colegas que 
foram injustamente indicia-
dos pelo assassinato do 
Silvio Viana. “Eu lembro 
que a categoria se mobili-
zou, inclusive com recursos, 
para a defesa desses colegas, 
pois nós sabíamos que eles 
estavam sendo apenas 
“ b o d e s  e x p i a t ó r i o s ” .   
Fizemos também vários atos 
de protes tos contra a 
morosidade da justiça em 
elucidar a autoria material 
do crime do Sílvio e lutamos 
para proteger a integridade 
física de Irineu Torres, 
destaca Olga.

Além disso, Olga tem 
suas outras atividades junto 
com companheiros voluntá-

rios ligados a causa, para  dar 
maiores opor tunidades às 
crianças, nos estudos e lazer. 
Nesse trabalho há o envolvimen-
to direto e indireto de vários 
colegas. Destaca, inclusive, o 
apoio da ASFAL que emprestou 
diversas vezes o Clube. ‘ Agra-
decemos o ex-presidente Robson 
Gueiros, que apoiou às iniciati-
vas de cunho social, com comu-
nidades carentes, como a do Alto 
do Céu, do Canaã e no projeto  
SEFAZ Solidária, coordenado 
pela Vânia e o Xadrez liderado 
pelo Yuri. O Luiz Antonio 
continua contribuindo conosco 
nestas  iniciativas. A ASFAL tem 
tido um papel fundamental nesta 
área, e somos gratos a diretoria e 
todos os funcionários’’, diz Olga.

Após todas essas atividades, 
Olga é reconhecida pela catego-
ria como uma liderança impor-
tante e a convida para disputar a 
presidência do SINDIFISCO, 
tendo assumido o cargo de 2006 a 
2009. Em 2010 foi convidada 
pela presidenta Aunides Freitas 
para ser diretora de imprensa da 
entidade, já que possui também o 
curso de jornalismo.

Em sua passagem pela 
presidência do SINDIFISCO, 
Olga destaca que trabalhou 
intensamente com a diretoria em 
busca da unidade da classe, pois 

‘

enfrentou muita divisão que, 
em sua visão, apenas contribui 
para o enfraquecimento da 
categoria. “Nós conseguimos 
nosso objetivo de unir a 
categoria, além de conquistar-
mos dois importantes aumen-
tos salariais neste período, que 
só foi possível devido à luta que 
tivemos, quando a categoria 
mostrou sua força, com a 
realização de uma das maiores 
greves que o Fisco Alagoano já 
realizou em sua história”, 
lembra Olga.

Olga faz questão de 
destacar também o trabalho 
conjunto que teve com a 
ASFAL, a t ravés do ex-
presidente Robson Gueiros e 
do atual Luiz Antonio. “Nós 
enfrentamos muita dificuldade 
com o governo. A administra-
ção colocou o BOPE contra nós 
e reteve, indevidamente, o 
repasse de nossa contribuição, 
deixando o SINDIFISCO em 
uma situação difícil. Neste 
momento o Luiz Antonio foi 
fundamental, porque deu o 
suporte financeiro que a gente 
precisava para manter a luta e 
não ceder às pressões do 
governo. Inclusive o Sindicato 
já quitou esse empréstimo com 
a ASFAL’’, destaca Olga.

‘ A g r a d e ç o  a o  L u i z  
Antonio, aos diretores do 
SINDIFISCO e a toda a classe 
pela consciência política que 
tiveram, coragem e união. 
Agradeço aos funcionários do 
sindicato pela compreensão 
nos momentos difíceis, bem 
como o trabalho do Edson 
Ferreira, Gilson e Edleuza, 
membros do Conselho Fiscal 
do SINDIFISCO, que fizeram 
uma auditoria minuciosa e 
séria, concluindo pela aprova-
ção das contas da nossa gestão 
à frente do sindicato, o que nos 
deixa felizes por termos 

‘

Olga Miranda se destacou como presidenta do SINDIFISCO

Olga tem o reconhecimento da categoria

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

d e c e p ç ã o ,  a n g u s t i a ,  

desespero, incapacidade, 

dentre outros que algumas 

vezes colaboram para a 

exacerbação de uma 

responsabilidade pelo 

término da relação como 

sendo exclusivamente sua, 

mesmo que não quisesse 

este final.

Fragilizados, questio-

nam : Por que comigo? O 

que fiz de errado? O que 

fiz para merecer isto? Será 

que ainda vou encontrar 

outra pessoa que goste de 

mim? Ou será que consigo 

encontrar outra pessoa 

assim como ele (ela)? Este 

processo não é fácil e a 

verdade é que muitas 

passam anos sofrendo, 

mesmo que, por vezes, 

possam se apaixonar 

novamente por outras 

pessoas, mas aquela rela-

ção fica como uma marca 

em sua vida, impedindo de 

seguir em frente e viver 

plenamente um novo amor.

Resolver e esquecer 

uma experiência desta, 

envolve a compreensão de 

alguns comportamentos 

que possam estar direta-

mente ligados ao insucesso 

e decepção com o outro e 

consigo mesmo, como: o 

fato de idealizarem o 

companheiro(a) despejan-

do nele(a) qualidades que 

muitas vezes não os têm, 

tornando mais dif íci l 

abandonar a expectativa 

da pessoa “ certa”. Outro, 

é a energia que foi deposi-

tada nessa relação, mesmo 

tendo a sensação de que 

esta não mais existia 

plenamente, não conse-

guindo admitir para si que 

terminou e chegou ao fim, 

impossibilitando a elabo-

ração e a vivência da 

perda.

Necessita-se recupe-

rar sua segurança, autoes-

tima, valorização, a capaci-

d a d e  d e  a u t o -

conhecimento e a percep-

ção do quão és importante, 

merecedor e capaz de 

vivenciar um novo amor.

Todos nós temos o 

direito de ser feliz!

Quando chega ao fim, um relacionamento

Psicóloga Ana Albuquerque

A Classificação Brasileira 

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

Procedimentos Médicos - 

CBHPM é o ordenamento dos 

métodos e procedimentos 

existentes tanto no campo 

terapêutico quanto diagnósti-

co, estabelecendo portes de 

acordo com a complexidade, 

tecnologia e técnicas envolvi-

das em cada ato.

A CBHPM foi elaborada 

com base em rigorosos 

estudos desenvolvidos pela 

Fundação  Inst i tuto  de  

Pesquisas Econômicas da 

Universidade de São Paulo - 

FIPE e pelas entidades 

médicas do País, alcançando 

seu principal objetivo, qual 

seja, disciplinar o rol de 

procedimentos, incorporando 

ainda os recentes avanços 

tecnológicos, que ampliam a 

qualidade de atendimento 

dispensado ao paciente.

D e  a c o r d o  c o m  a  

Comissão de Economia 

Médica da Associação Médica 

Brasileira, o valor da consulta 

médica fixado na CBHPM 5ª 

Edição é de R$ 54,00. Isto 

significa que a banda mínima, 

menor valor ético a ser pago 

por planos de saúde de acordo 

com o Conselho Federal de 

Medicina, é de R$ 43,20.

A proposta enviada a 

Comissão  Estadual  de  

Honorários Médicos , pela 

ASFAL, contempla o valor de 

R$ 45,00. Desta forma, conti-

nua a orientação aos usuários 

de postergação dos procedi-

mentos, quando possível, que 

envolvam a especialidade 

médica de Urologia, pois o 

impasse ainda não foi resolvido, 

tendo em vista a falta de 

propostas dos profissionais.

Os ressarcimentos continu-

am sendo feitos no valor da 

tabela e de forma agilizada, em 

até 48 horas da apresentação da 

documentação no setor de 

produção médica da ASFAL.

Caso o usuário deseje ser 

atendido em outros Estados, os 

atendimentos e procedimentos 

urológicos continuam sendo 

prestados  normalmente  

através do convênio de 

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

FEBRAFITE. Pois o impasse 

apenas existe em nosso estado, 

continuando o atendimento 

normal dessa especialidade 

médica  em todo o País. 

Ressaltamos também que nas 

demai s  e spec ia l idades  

médicas o atendimento está 

normalizado, existindo apenas 

uma reivindicação nacional da 

Sociedade de Pediatria,  

quanto aos valores e procedi-

mentos nesta área, havendo 

uma negociação com os entes 

envlovidos, ANS, operadoras, 

e Comissão estadual de 

Honorários Médicos.

Valor da consulta médica é fixada pela CBHPM - O que é CBHPM?
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A ASFAL realizou uma 
campanha de arrecadação 
de mantimentos para os 
desabrigados das chuvas 
ocorridas em Alagoas, que 
atingiu várias cidades do 
interior, deixando centenas 
de desabrigados. Os associa-
dos atenderam ao apelo e 
entregaram donativos que 
foram distribuídos nas 
cidades de Quebrangulo e 
Santana  do  Mundaú,  
minimizando um pouco o 
sofrimento dos atingidos por 
esta catástrofe.

As associações do Fisco 
de Minas Gerais e do 
Maranhão contribuíram 
com doações aos flagelados, 
a quem agradecemos pelo 
grande apoio.

A  ASFAL  e  seus  
associados agradecem, em 
especial,  a  campanha 
realizada pela Associação 
dos Auditores Fiscais da 
Receita Estadual e dos 
Fiscais do Tesouro Estadual 
do Estado do Ceará – 
AUDITECE, através da sua 
presidenta Isabel Cristina 
Gomes Maia Pires que 
enviou cestas básicas para 
os flagelados de Alagoas. É 
muito gratificante saber que 
colegas de outros estados 
estão preocupados com a 
situação da população 
vítima desta tragédia, 
movendo mentes e corações 
no sentido de ajudar tantas 
famílias neste momento tão 
difícil de suas vidas.

ASFAL entrega mantimentos a desabrigados das chuvas 
As doações foram feitas pelos associados da ASFAL e por associações de outros Estados como as de Minas Gerais, do Maranhão e 

a do Ceará, que realizou uma grande campanha naquele Estado, doando vários produtos para os alagoanos.

Cidade de Santana do Mundaú totalmente destruída

Diretores e o presidente do Conselho 
Deliberativo da ASFAL com os donativos

Caixas com material de limpeza, alimentos
e higiene pessoal, doados pela
Associação do Fisco do Ceará

Carro da ASFAL com doações para Quebrangulo

Doações entregues a moradores de Santana do Mundaú
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Imagens da Festa dos 50 anos da ASFAL
A festa, que lotou a Multieventos, foi embalada pela Banda Conexão Latina e servida pelo Buffet 

SanMartin. A grande participação demonstrou o orgulho dos associados pela sua entidade, que presta 

serviços indispensáveis à Família Fazendária

A ASFAL completou 50 

anos no último dia 10 de 

agosto, a qual vem demons-

trando sua eficiência, partici-

pando diretamente na vida de 

cada associado, onde pode-

mos avaliar a sua importância 

para o Fisco desde a sua 

fundação até o presente e, 

sobretudo, no futuro, no que 

se refere aos aspectos repre-

sentativos de seus sócios, a 

exemplo da sua efetiva 

participação nas conquistas 

do fisco e na promoção do 

social e da saúde.

A sua política associativa 

está sempre voltada para os 

fins de expandir seus serviços, 

promover a união e a integra-

ção de todos que a fazem. 

Essa incumbência congrega-

dora não está somente nas 

mãos de seus representantes, 

mas também na mão da sua 

maior autoridade: o associa-

do.

A ASFAL, merecedora 

de críticas para o seu aperfei-

çoamento, pelo seu patrimô-

nio que hoje apresenta e por 

ser tratada como empresa, 

tanto pelos órgãos regulado-

res, como pelos prestadores 

de serviços, até mesmo na 

relação de consumo que há 

com seus associados/usuários, 

mesmo sendo uma associação 

reconhecida sem fins lucrati-

vos, é  administrada com 

deveres e obrigações de uma 

empresa, mas sem separar o 

caráter empresarial, do 

associativo, sem  divorciar o 

social, da saúde, levando em 

consideração a relação  de 

serviços por ela mantidos.

Além da assistência 

odontológica gratuita, do 

seguro de vida, da assistên-

cia jurídica, dentre os seus 

serviços, tem o plano de 

saúde como o seu maior 

patrimônio, que hoje está 

em pé de igualdade com os 

melhores planos de saúde 

de nosso Estado, sendo até 

melhor recebido pelos 

prestadores de serviço de 

saúde (médicos, psicólo-

gos, nutricionistas, fisiote-

r a p e u t a s ,  t e r a p e u t a s  

ocupacionais, fonoaudió-

logos, clinicas, laboratóri-

os, hospitais e outros 

c r e d e n c i a d o s ) ,  p o i s  

nenhum outro tem presta-

do tanto serviço aos seus 

usuários como o ASFAL- 

SAÚDE, que expandiu-se 

nacionalmente com a 

reciprocidade. A ASFAL 

sempre aplicou e investiu 

no que há de mais impor-

tante para qualquer um de 

seus associados e familia-

res: a vida.

Estamos diante de um 

dos grandes orgulhos do 

fisco estadual, não há 

dúvida nenhuma, a ASFAL 

pode ser identificada como 

a grande responsável pelo 

bem estar e qualidade de 

vida de seus associados. Ela 

trabalha o social de forma 

séria, tranqüilizando os 

seus associados e familia-

res, quanto a um dos 

maiores problemas deste 

país: a saúde. 

Não estaria ela hoje 

colocada entre as mais 

eficientes associações, com 

uma das mais competitivas 

autogestões de plano de saúde, 

principalmente, se não lhe 

fosse dado  o apoio pelos seus 

associados, diante das dificul-

dades financeiras, outrora 

vividas, enfrentadas e resistidas 

em momento muito crítico em 

nosso Estado, apoio este que 

contribuiu decisivamente para 

a sua solidez.

Falo isto, pelas particulari-

dades de conhecer a ASFAL de 

perto, pela minha dedicação à 

mesma como colaborador, 

porém apresento-me aqui 

como um associado, que tem 

dado a ela uma contribuição 

inestimável e, um testemunho 

de alguém que teve e tem a 

honra e o privilégio de 

conviver com todos que a 

fazem: associados, funcioná-

rios, credenciados e demais 

prestadores. 

Assim, parabenizo à 

ASFAL pelos seus 50 anos, 

formulando os votos para que 

seus associados, onde me 

incluo, utilizem o melhor que 

essa instituição vem promo-

vendo e, àqueles que à 

administrem, façam sempre o 

melhor, para que ela esteja 

cada vez mais fortalecida e 

estruturada. 

* Associado e diretor secretário da 

ASFAL

ASFAL: uma associação de categoria que tem um plano de classe

Edison Ferreira

Cacalo é Fiscal FTE IV, da turma de 

1980. Nestes 30 anos de fisco, sempre 

atuou em prol das lutas da categoria, seja 

através da ASFAL ou do SINDIFISCO, 

bem como durante seu mandato de 

Deputado Estadual, quando Cacalo 

participou ativamente das negociações 

para a aprovação da Lei Orgânica, uma conquista histórica do 

Fisco Alagoano. Cacalo já foi prefeito da cidade de Pão de 

Açúcar por duas vezes e candidato a vice-governador em 2002.

O Fisco Alagoano já teve dois representantes diretos na 

assembléia. Os deputados João Neto e Cacalo atuaram de 

forma direta na defesa dos interesses dos trabalhadores da 

SEFAZ. Atualmente o Fisco Alagoano tem apenas a 

Deputada Kátia Freitas como sua representante na 

Assembléia, sendo necessário reforçar essa representativida-

de, com a eleição de outros nomes que possam reforçar as 

lutas do Fisco Alagoano.

Cacalo defende que categoria

amplie representação na ALE
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ASFAL: 50 anos de uma história de abnegação, lutas e conquistas
Aos 50 anos a ASFAL se consolida como o maior patrimônio da categoria

Fundadores da ASFAL

20 anos de ASFAL-SAÚDE 

ODONTO-ASFAL é gratuito

Clube da ASFAL

Programa ASFAL-PRAVIDA

GALERIA DE EX-PRESIDENTES
No dia 10 de agosto de 1960 um grupo de abnegados cria a 

ASFAL, que na época tinha o nome de USFA. Passados 50 

anos, a entidade que congrega o Grupo Ocupacional 

Tributação e Finanças da Secretaria da Fazenda do 

Estado de Alagoas cresceu, se consolidou e hoje é o maior 

patrimônio da categoria, prestando serviços indispensá-

veis à Família Fazendária, além de diversos convênios e 

serviços na área jurídica e de apoio em questões ligadas a 

reivindicações através da parceria com o SINDIFISCO, 

ASSIFEAL, ASSEFAZ e SINDAF.

O ASFAL-SAÚDE foi 

fundado em 1990. Conta 

hoje com cerca de 4000 

usuários entre titulares e 

dependentes, estando 

totalmente consolidado 

no Estado de Alagoas. 

Possui cerca de 1000 credenciados, dentre médicos, 

clínicas, hospitais e laboratórios para atender aos associa-

dos. Goza de grande credibilidade e respeito no meio 

médico alagoano. Temos convênios com outras institui-

ções similares por todo o Brasil, para atendimento médi-

co-hospitalar.

Foi inaugurado em 1991. 

A partir de 2006 passou a 

atender gratuitamente aos 

titulares da ASFAL, seu 

cônjuge e seus filhos de até 

18 anos. O serviço é 

realizado através de hora 

marcada. São 170 horários 

semanais disponíveis, em três consultórios em ambiente 

climatizado. Emprega os melhores materiais odontológicos do 

mercado. Realiza os serviços de restaurações, extrações, 

limpeza de tártaro e aplicação de flúor. O serviço é prestado 

por dois odontólogos, uma atendente de consultório dentário 

com registro no CRO/AL e uma recepcionista. 

O  P r o g r a m a  A S FA L -

PRAVIDA visa priorizar a 

saúde física, psiquica e social 

do usuário idoso do ASFAL-

SAÚDE, trabalhando novos 

conceitos, para uma melhor 

qualidade de vida. Seu 

objetivo é humanizar o atendimento do usuário idoso com 

prevenção, controle e monitoramento dos casos assisti-

dos, contribuindo para um melhor gerenciamento da 

saúde do usuário, com a família em ambiente domiciliar.

O clube da ASFAL recebe algumas festas comemorativas 

realizadas pela ASFAL. Funciona semanalmente com 

diversas atividades recreativas como natação, futebol de 

salão e outros esportes, sendo mais procurado aos 

sábados e domingos e feriados para lazer dos associados. 

O clube possui ainda bar e salão de jogos.

WILSON GAMA
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SAMUEL LIMA
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JOÃO BARBOSA NETO
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LUIZ DE WANDERLEY LINS
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FÁBIO MOURA
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ROBSON GUEIROS
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FÁBIO MOURA
1987/88
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1975/76
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1977/79

JOSÉ CARLOS BRASILEIRO
1980/82
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OSVALDO DA SILVA
1961/62

EVERALDO SOARES
1962/63

MOACIR RIBEIRO
1963/65

JOSÉ LOPES GALINDO
1965/67

ENIO BARBOSA LIMA
1967/70


