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As avaliações acontecerão 
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premiação em novembro, em 
Brasília.
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ASFAL realiza eleição em novembro

para escolha da nova diretoria

Este ano haverá eleição para a ASFAL, o SINDAF e o SINDIFISCO. Na ASFAL a eleição 

ocorrerá no dia 30 de novembro. O prazo final para inscrição das chapas será 18 de novem-

bro. A Comissão eleitoral é formada pelos seguintes componentes: Célio José Rabelo de 

Vasconcelos, Silvio Ribeiro Dias, Willamson de Lima Santos e Marcos Antonio Casado Lima.
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Entrevista com o 
secretário da 

ASFAL
Yesus Lins

Alagoas 

tem cinco

inscritos no

Prêmio

Nacional de

Educação Fiscal

da FEBRAFITE

Novo telefone ASFAL: 3214-8200

 3214-8200

Geraldo Nogueira.

A segunda palestra foi 

sobre os programas de 

prevenção da saúde apresen-

t a d a  p e l a  g e r e n t e  d a  

Fundaffemg, Fátima Taher, 

sendo seqüenciada com a 

a p r e s e n t a ç ã o  s o b r e  o  

engajamento do paciente na 

autopromoção da saúde e os 

benefícios para as operadoras 

dos planos, com palestra dos 

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

Medicando, Luiz Felipe 

Donas e Saulo Carneiro. O 

último painel foi apresentado 

pelos palestrantes Cleudes 

C e r q u e i r a ,  d i r e t o r  d a  

Asfeb/BA e Wellington 

Araújo, representante da 

Affego/GO, que abordou o 

tema: Indicadores e contribu-

ições para os planos de saúde 

do Fisco estadual.

Nos dias 29 e 30/08 

ocorreram a Reunião dos 

Dirigentes e do Grupo 

Técnico dos Planos de Saúde, 

bem como a Assembleia 

Geral Extraordinária do 

Conselho Deliberativo da 

FEBRAFITE. O evento foi 

encerrado  na sexta-feira dia 

30/08.

Alagoas sedia encontro nacional da FEBRAFITE
Alagoas sediou mais uma 

edição da Assembleia Geral 

Extraordinária do Conselho 

Deliberativo da FEBRAFITE 

e o XV Seminário dos Planos 

de Saúde do Fisco Estadual 

Brasileiro, no período de 28 a 

30 de agosto de 2013, no Hotel 

Ponta Verde do Francês em 

Marechal Deodoro. O evento 

foi aberto na manhã do dia 

28/08, pelo presidente da 

ASFAL Luiz Antonio e o 

presidente da Federação 

Brasileira de Fiscais de 

Tr i b u t o s  E s t a d u a i s  -  

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

Kupski. O evento tratou de 

diversos assuntos de interesse 

da categoria, como a PEC 

05/2011 – Teto Salarial Único 

Nacional, PEC 555/2007 - 

Desconto Previdenciário 

Inativos e Pensionistas, PEC 

186/2007 – Lei Orgânica 

Geral  do Fisco e o PL 3301 

tratando da aposentadoria 

especial para os servidores em 

atividade de risco.

O seminário contou com 

a participação de represen-

tantes dos 14 planos de saúde 

do Fisco na modalidade de 

a u t o g e s t ã o ,  

participantes do 

c o n v ê n i o  d e  

reciprocidade.  

Na quarta-feira 

2 8 / 0 8  a  

coordenadora de 

Informação da 

F u n d a f f e m g ,  

Sandra  Maria  

Veiga, ministrou 

o primeiro painel 

com o tema TISS 

3.0 – Desafios 

p a r a  a  

Implantação. A 

mesa de debates 

foi coordenada 

pelo presidente 

da Asfepa/PA, 
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Participantes de 14 planos de saúde do Fisco brasileiro

Plenária de debates do Encontro Nacional

Reunião dos dirigentes dos Planos de Saúde do Fisco Nacional

Presidente da ASFAL Luiz Antonio ao lado do
presidente da FEBRAFITE Roberto Kupski
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  ADIRSON DE CASTRO                                        29
AFRANIO JORGE DA SILVA                                20
AGUINILTO GOMES CORREIA                       13
ALEIDE REGO LESSA                                  13
ANA CLAUDIA FONTAN SOARES                       21
ANA CRISTINA HOLANDA R MARCELINO         16
ANA DANTAS GONCALVES                                08
ANA MARIA PINTO DE ARAUJO                     04
ANDRE LUIS S GANDOLFO                                12
ANDRE LUIZ DE MENDONCA CAETANO           24
ANGELA CARMEM R DE LIMA                            21
ANTONIO ALVES MONTEIRO                        25
ANTONIO CARLOS LIMA REZENDE                  20
ANTONIO OLIVEIRA DE MORAES                      23
ANTONIO TENORIO NETO                                 03
AUREA MATOS PEREIRA                              25
BENILDO GOMES DE FARIAS                            29
CARLA KUNZLER BENEVIDES ACIOLI            29
CARLOS EDUARDO GOMES MOURA             12
CARLOS POSSIDONIO DOS SANTOS            04
CARLOS TENORIO GAMELEIRA                        06
CARMEM LUCIA DA SILVA                                   11
CECILIA FERREIRA BARBOSA                           16
CELEIDA LIMA                                            21
CELSA MESSIAS DO NASCIMENTO                  24
CICERA SILVA MELO                                           22
CICERO DANIEL SANTOS DA PAZ                     04
CLEBIA GALVAO CARDOSO                               01
CLERY HENRIQUE ROCHA                                06
CONCEICAO A GUIMARAES ROSA                    14
CREUZA CAVALCANTE LIMA                              20
CRISTIANO SAMPAIO VALOES DA ROCHA      28
DAMARIS LUCIA DE O. COSTA                          09
DECITE CAVALCANTE DE SA                             12
DELFIM LEONARDO RAMOS MAURICIO          06
DENISE QUIRINO VIANA WANDERLEY             08
DIOGO DE M. C. DE ALBUQUERQUE                13
DJALMA VASCONCELOS G.DE AQUINO           25
DJARIO ALEXANDRE GALINDO                         09
DULCE BATISTA MOURA                                    22
EDGAR FRANCISCO DO N FILHO                     14
EDLA DOS ANJOS ARGOLO                               25
EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO F SILVA        26
EDUARDO NASCIMENTO DOS SANTOS          04
ELAYNE CHRISTINA DOS SANTOS COSTA      24
ELENICE DOS SANTOS ANDRADE                    15
ELENILDA EUGENIA DA COSTA                         04
ELIDIA ALVES GUIMARAES DA COSTA             24
ERALDO ABREU QUINTELA JUNIOR                 13
ETELVINO TAVARES SANTOS                            11
FABRICIA REGINA BARBOSA VERAS                05
FABRICIO REIS MONTARGIL                              22
FERNANDA DE MELO BAIA                                22
FLAVIA MAGALHAES DE LIMA                           10
FLAVIO COTRIM DE BARROS LIMA                   18
FLAVIO MELO DE PAULA                                    02
FRANCINA LAURA SILVA ARAUJO                     21
FRANCINE SOUZA LOUREIRO                           09
FRANCISCO FERREIRA NERI                            11
FRANCISCO JAECKSON M DE OLIVEIRA         15
FRANCISCO MAGALHAES NETO                      25
GEJYNE MATOS DE GUSMAO                           26
GERMANA MOTA SANTOS DE CARVALHO       25
GILBERTO PEREIRA DE SOUZA BASTOS         09
GIRLEIDE DE ALMEIDA BARBOSA                     06
HERILIO MACHADO                                            29
HILDA BARBOSA LEITE                                      28
IVALDO MARINHO SILVA                                     20
IVO REMY R JUNIOR                                          07
JACIRO DE ALBUQUERQUE PONTES               09
JAMES JORGE SOARES DA SILVA                    16
JORGE HENRIQUE V DE ALBUQUERQUE        21
JOSE ARNALDO ROCHA BARBOSA                  01
JOSE ARY DE VASCONCELOS                          18
JOSE BARBOSA DA SILVA IRMAO                     20
JOSE CARLOS LESSA                                        26
JOSE DOS SANTOS FILHO                                06
JOSE EDSON COIMBRA PEIXOTO                    03
JOSE EDSON L E SILVA                               14
JOSE FRANCINO VALENTIN                              30
JOSE GAMA FILHO                                              13
JOSE JESSE FERNANDES  LIMA                       06
JOSE LINDBERG DA SILVA                                 21
JOSE MARIA DE M. E OLIVEIRA                         13
JOSE MARQUES SILVA                                       15
JOSE MAURICIO FIRMINO COSTA                    04
JOSE PEDRO XAVIER SOBRINHO                     29
JOSE REIS DO NASCIMENTO                            18
JOSE SERGIO G COUTINHO                              19
JOSE WALTER PADILHA DE MELO                    28
JOSEPHA DE HOLANDA SARAIVA                     19
JOSUE BARBOSA DOS SANTOS                       29
JULIANA CASTRO DE AMORIM COSTA             10
JULIANA MARIA TENORIO JUCA SA                  12
LARISSA LINS DA ROCHA VASCONCELOS      10
LEILA ROSANA PASSOS DA SILVA                     23
LINDOLFO DE CASTRO LIRA NETO                  11
LUCIANA LIMA DE OMENA MORAIS                  10
LUCIMARA TAVARES NERI                                 13
LUIZ ANTONIO WANDERLEY                             09
LUIZ CLAUDIO S DE SOUZA                               24
LUIZ DE GONZAGA CAVALCANTE                     17
MADSLEINE LEANDRO DA COSTA                    29
MARCELLO LOURENÇO DE OLIVIERA             06
MARCELO HENRIQUE MOTTER                        01
MARCOS ALMEIDA DA SILVA                             08
MARCOS ANTONIO CASADO LIMA                    03
MARCOS ANTONIO COSTA LIMA                       21
MARCOS ANTONIO DA SILVA ARAUJO             24
MARCOS FERNANDES DE LIMA                        03
MARCOS VIEIRA DOS SANTOS                         20
MARIA APARECIDA DA ROCHA PEREIRA         21
MARIA CELESTE NOBRE E SILVA                      15
MARIA CELIA SOUZA ACCIOLY                          02

MARIA CONCILIA PINTO GAMELEIRA               18
MARIA DA GLORIA DOS A CRUZ                        14
MARIA DA GUIA FEIJO                                         19
MARIA DAS DORES DA S. MARQUES                12
MARIA DE LOURDES PINHEIRO DA SILVA        09
MARIA JOSE CARDOSO DE MENEZES             03
MARIA JOSE MENDES GAMA                             02
MARIA LUCIA DO NASCIMENTO GAMA             09
MARIA LUIZA DUARTE MAIA                               05
MARIA MARTA DAMASCENO NEGRI                 23
MARIA RAFAELA FEITOSA ALVES                      24
MARIA VALERIA ARRUDA T DE OLIVEIRA         10
MARIA VITORIA G. RODRIGUES                        19
MARIO DE CARVALHO SANTOS                        28
MARIO GALINDO MARTINS                                11
MAURICIO BUARQUE TENORIO                        19
MILTON DE OLIVEIRA MARINHO                        08
NELSON CLAUDIO MADEIRA S SOBRINHO      26
NISE QUIRINO CARVALHO                                 25
ODESIO TENORIO DE HOLANDA                       15
OTAVIO LESSA SARMENTO                                11
PATRICIA RAMOS DE HOLANDA                        06
PAULO IRAN TELES                                            10
RAYSSA MASCARENHAS PINTO                       23
RITA DE CASSIA MOTA SANTOS                        20
ROBSON GOMES AUGUSTO                              04
ROSEANE ACIOLY DA SILVA                               17
ROSIETE DOS SANTOS                                      28
RUBENICIO IZIDRO DA SILVA                             25
RUBENS BEZERRA SOARES JUNIOR               03
RUSIETE PEREIRA DOS SANTOS                      23
SANTINO MONTE S. DE OLIVEIRA                     06
SELMA RAMOS DE OLIVEIRA                             10
SELMA TEIXEIRA DE LIMA                                  19
SERGIO AUGUSTO COSTA FERREIRA              16
SERGIO SILVA DE CARVALHO                           15
SIMONE SCHWARTZ LESSA                               19
SONIA BUAINAIN KASSAR                                  07
TANIA MARIA NASCIMENTO TAVARES              10
TANIA PINTO PAES REZENDE                            19
TARCIO RODRIGUES BEZERRA                        25
TEREZA MARIA MARTINS SANTOS                   04
TEREZINHA ENILDA C.DOS S.PITA                    01
URSULINO BARBOZA DA SILVA NETO               03
VERONICA MEDEIROS SAMPAIO                      08
VINICIUS YOSHINORI YANAGIHARA                  25
WAGNER CUNHA E TORRES                             03
WAGNER JOSE DIAS                                          15
WALTER DE MELO MEIRA                                  25
WASHINGTON AMARAL DE GUSMAO               23
WELLINGTON MONTE DE PAULA                      08
WILMAR ROCHA CARRIIJO                                12

DEZEMBRO - 2013
ADRIANO PEREIRA NUNES 24
ALDA OLIVEIRA MATA DA FONSECA 15
AMINADAB SILVA LIMA 25
ANA CERISE BARROS DE A MACHADO 29
ANA ELIZABETH FALCAO TOLEDO 14
ANA LUCIA LAGES E SILVA 31
ANA PAULA SARMENTO M MENDES 15
ANEZIO MARINHO DE MELO FILHO 03
ANGELA MARIA MELO DE LIMA 29
ANTONIO BARROS DA SILVA LIMA  09
ANTONIO INACIO SILVA 23
APRIGIO NEVES VALENCA NETO 22
ARNOBIO DE SOUZA FRANCA 30
ARTHUR GUILHERME BARROS MORATO 30
AURENITA MEDEIROS DE A SILVA 14
BRUNO ANTONIO GERBASE BUARQUE 01
CAIO PETRUCIO VIEIRA DA R CARVALHO 22
CARLOS ALBERTO DOS S TEIXEIRA 10
CARLOS PEREIRA CALHEIROS 12
CARLOS RONALDO C SAMPAIO 17
CATARINA FERREIRA C.DA PAZ 31
CELESTE REGINA LEAL LINS 14
CELIO CAVALCANTE DE ALENCAR 05
CEZARION TORQUATO DA SILVA 10
CICERO PEIXOTO CAVALCANTE FILHO 26
CLARA MARIA VANDERLEI VALENCA 17
DAISE PRADO SILVA COSTA 23
DAMIANA CORREA FERRO 06
DANIEL BARBOSA DE MELO 18
DANIEL TENORIO BATISTA 11
DANIELE GOMES MOURA 08
DANTE BARBOSA DA SILVA 30
DEA VANDERLEI TENORIO NETA 24
DELCIO DELIBERATO 25
DELEUZA MARQUES DOS ANJOS 21
DILSON DUARTE DA COSTA 18
DOGIVAL MONTEIRO DE CARVALHO 02
DOLORES OLIVEIRA DA SILVA 03
EDNA MARIA CONRADO VEIGA 24
EDUARDO CALHEIROS BARBOSA 21
ELISIO FEITOSA FILHO 13
ELIZABETH COUTINHO DE OLIVEIRA 07
EPSON ACIOLI SILVEIRA 21
ERIVAN PINTO TRINDADE 19
EUNICE MACHADO 26
EUNICE ZAMBRANO FIRMO BRAGA 18
EVA MARIA MELO REGO 21
EVANDRA CRISTINA VIEIRA DA ROCHA 30
EVANDRO GOMES NADIR 20
EVANDRO LUIZ FERREIRA L. FILHO 07
FERNANDA LOPES PONTES DE MELO 17
FERNANDO ANTONIO C MACHADO 03
FRANCISCO GELSON DE A.LOPES 13
FRANCISCO LUIZ B DE A CAVALCANTI 19
FRANCISCO LUIZ S M CAVALCANTI 05
FRANCISCO VIEIRA DE AS 16
GENIVAL LIMA DE CARVALHO 24
GENIVALDO SILVA REIS JUNIOR 30
GITANIA PAULINA MENDONÇA 04
GLACIA PEREIRA TAVARES 01
GUILHERME FORTES FEITOSA 08

GUSTAVO DE A. CALHEIROS 02
HELVECIO FRACASSO 26
HERMINIO CARDOSO DE OLIVEIRA 16
ISABEL BARNABE MARTINS 09
ISENILDE DE MOURA GALVAO 01
IVAN CHAVES DE ALMEIDA 27
IVANILDA BRANDAO BARBOSA 01
JACQUELINE MARIA FEITOSA L LEITE 24
JACQUES WOLBECK GODOY AMORIM 07
JACYRA CAVALCANTI GUIMARAES 13
JANDIRA CELIA 24
JOAO MARQUES ANTUNES JUNIOR 20
JOAO RIBEIRO CASTRO NETO 12
JORGE JUSTINO NEMEZIO 27
JOSE ADAO BARROS DA SILVA LIMA 26
JOSE AMAURI BARROS 21
JOSE CARLOS M. DE OLIVEIRA 11
JOSE CARLOS MENDONCA DE OLIVEIRA 11
JOSE FRANCIMAR NOGUEIRA 03
JOSE GERALDO AMORIM DA SILVA 06
JOSE GERARDO DA SILVA 12
JOSE GONZAGA DE MEDEIROS 16
JOSE LUIZ DOS SANTOS 30
JOSEFA DE ALMEIDA SOUZA 27
JULIANA JATOBA SOARES COUTINHO 10
JULIANE CALHEIROS W DE OLIVEIRA 16
LAIS CAVALCANTE T. DE OLIVEIRA 28
LEONARDO ASSUNCAO DAS VIRGENS 23
LILIANE ALBUQUERQUE G DA SILVA 26
LINDINALVA HOLANDA DE OLIVEIRA 26
LINDINALVA SILVESTRE S DE FRANÇA 05
LUCIA MARIA DA SILVA BANDEIRA 26
LUCIA MARIA F DE LIMA 14
LUCIANE PADILHA DA SILVA 01
LUCIENE MELO DE OLIVEIRA 30
LUIZ AUGUSTO TORRES MOTTA 27
LUIZ EDUARDO DE A  FERREIRA  15
LUIZ FELIPE DOS ANJOS DE M COSTA 01
LUIZ GONZAGA BITTENCOURT 13
LUZIA MARTA DA CONCEICAO 13
MANOEL LUZIA GONCALVES 06
MARCELO AUGUSTO L SANTA MARIA 02
MARCELO TENORIO MALTA 19
MARCOS ANTONIO LINS PESSOA 15
MARCUS QUEIROZ BRITTO 12
MARIA AUXILIADORA S.N. PEIXOTO 11
MARIA CAVALCANTE BRANDAO 15
MARIA CELESTE NOBRE E SILVA 15
MARIA DA SALETE FEITOSA 02
MARIA DAS DORES A.DOS SANTOS 09
MARIA DE FATIMA G DA G M BARROS 16
MARIA DE MENDONCA LIMA 20

MARIA DO CARMO LINS DA ROCHA 21
MARIA DO CARMO M M WANDERLEY 17
MARIA DO SOCORRO DE A PETER 30
MARIA ELIANE DA SILVA 14
MARIA ESTELA LIMA DE OMENA 26
MARIA GARDENIA N SANTOS 13
MARIA GONCALVES CAJUEIRO 06
MARIA JOSE DE MELO 21
MARIA JOSE LIMA DE ARAUJO 23
MARIA MARLENE DANTAS BRANDAO 04
MARIA ODAIR LESSA DE MOURA 20
MARIA PETRUCE P CORREIA 06
MARIA STELA MARTINS CABRAL 04
MARIA VALDEREZ DA R. LIMA 02
MARLENE TORRES LIMA 23
MARNE ARAUJO ACIOLI 04
MARTA ELIANA LOPES MERLI 07
NADIR BARBOSA DE ALMEIDA 01
NAIR GUEDES DA SILVA BEZERRA 01
NILSON ARAUJO BRANDAO 18
NIVALDA LIMA MERCENAS 07
OSCAR JORGE DAMACENO DA SILVA 31
PATRICIA BUARQUE DA SILVA  04
PAULA FRASSINETE LINS DE ARAUJO 03
PAULO CORREIA RIBEIRO 28
PAULO DE ALMEIDA SILVA 30
PAULO FLORENCIO DE OLIVEIRA 24
PAULO GALINDO MARTINS 20
PAULO JOSE DA SILVA 30
QUITERIA LOURENCO DE OLIVEIRA 14
RAMON FORMIGA DE O CARVALHO 29
RITA DE CASSIA ALVES CORREIA 29
ROBERTO JORGE G. F. DA SILVA 28
ROSANA ACIOLY DE OLIVEIRA 29
ROSANGELA ALCOFORADO COSTA 28
SALVADOR HENRIQUE S C DE ALENCAR 28
SANDRA MARQUES GUIMARAES 25
SANDRINO RAMOS PEREIRA 11
SANDRO MAURICIO A SILVA 30
SERGIO ROBERTO MOURA LEAL 12
SILVIO RIBEIRO DIAS  09
SILVIO ROCHA DE OLIVEIRA 13
SIMONE FARIAS FERREIRA DE SOUZA 13
TANCREDO PEREIRA 29
TEREZINHA RAMOS CALHEIROS 31
VALMA PEREIRA ANDRADE SILVA 02
VALTER GUIMARAES 01
VANILDA DE ALMEIDA FIGUEIREDO 28
WILSON RODRIGUES SORIANO 29
YESUS JEFFERSON L DE ARAUJO 06
ZIBIA DE ALBUQUERQUE MONTENEGRO 19
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Estamos encerrando mais um 
mandato a frente da nossa ASFAL. 
Chegamos até aqui com boas 
notícias sobre os avanços de nossa 
associação. Temos nos dedicado ao 
nosso plano de saúde, especialmen-
te no seu controle, nas questões 
patrimoniais e nas lutas que 
envolvem a categoria, num trabalho 
em conjunto com as demais 
entidades representativas da 
Família Fazendária.

Na parte social  conseguimos a 
regularização da documentação do 
nosso clube social no Pinheiro e do 
terreno em Massagueira, com o 
registro definitivo no cartório de 
imóveis.  Outro  imóvel   em 
Paripueira, finalizada a pendência 
judicial, conseguimos o registro em 
cartório e estamos aguardando o 
prazo negociado para entrega 
amigável do imóvel e sua incorpo-
ração  ao  nosso  patr imônio. 
Infelizmente nunca recebemos 
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, que ficaria 
próxima a cidade e ao local de 
trabalho dos fazendários.

Nosso atual clube social 
continua sendo utilizado nos finais 
de semana, pelos associados e 
familiares que buscam um local de 
lazer próximo da cidade, com o 
funcionamento de escola de natação 
e pequenos eventos limitados pelo 
termo de ajuste de conduta com 
Ministério público, que regula o 
horário de funcionamento e o 
volume de som utilizado. Temos 
sido procurados por empresas 

imobiliárias e construtoras que 
desejem incorporar aquele terreno 
do nosso Clube Social e, em troca, 
possam nos repassar um terreno em 
local mais adequado para um Clube 
Social, se possível próximo a praia, 
tema que, havendo avanço, será 
debatido em assembléia com os 
nossos associados.

Em relação ao nosso plano de 
saúde temos lutado dia-a-dia no 
controle dos seus gastos, especial-
mente no que se refere ao setor de 
órteses e próteses, setor importan-
tíssimo do ASFAL-SAÚDE, que 
representa uma parte relevante da 
composição das cotas mensais. 
Somente através deste controle 
rigoroso, com a cotação de cada 
solicitação com vários fornecedo-
res, é que temos conseguido 
redução  significativa de custos.

Todos sabem que a cada dia 
surgem novos exames, medicamen-
tos, técnicas cirúrgicas e materiais 
mais modernos e, portanto, mais 
caros, que passam a ser exigidos 
pelos nossos usuários, passando a 
compor um fator de aumento de 
custos e da nossa cota mensal. 

Por outro lado, respondendo 
c o m o  s u p e r i n t e n d e n t e  d a 
UNIDAS/AL,  en t idade  que 
representa todos os planos de saúde 
sem fins lucrativos nacionalmente, 
temos tido a oportunidade de 
cultivar uma excelente relação com 
os médicos, clínicas, laboratórios, 
hospitais e demais fornecedores, 
que tem contribuído de forma 
decisiva para o sucesso do trabalho 
que vem sendo realizado.

Do ponto de vista das lutas 
pela melhoria das condições de 

trabalho e salariais da categoria, 
temos mantido a estratégia de 
unirmos forças com o SINDIFISCO, 
SINDAF e  ASSIFEAL,  pois 
entendemos que somente unidos é 
que seremos mais fortes, garantindo 
n o v o s  a v a n ç o s  p a r a  t o d o s . 
Felizmente temos obtido êxito em 
várias frentes, mesmo diante das 
dificuldades que temos enfrentado 
para negociar com o atual governo 
do Estado, como por exemplo, a 
desocupação dos prédios da SEFAZ, 
que estão em péssimas condições de 
trabalho,  fruto de denúncias 
conjuntas feitas pelas entidades (Ver 
matéria na página 07) e as demais 
condições de trabalho, bem como o 
sucateamento do parque de informá-
tica da SEFAZ, que pode trazer 
prejuízos incalculáveis ao erário 
público.

Na área jurídica temos mantido 
a luta firme pelo nosso LR, que já 
teve seu julgamento adiado várias 
vezes, em uma clara estratégia do 
governo para empurrar com a 
barriga o pagamento devido à 
categoria. No momento estamos 
mais uma vez aguardando vistas 

para retorno do processo ao pleno 
do tribunal, devendo a categoria se 
manter mobilizada pois, apesar das 
diversas tentativas do estado em 
considerar nossa lei orgânica 
inconstitucional, a mesma foi 
submetida a vários julgamentos no 
pleno do TJ, que sempre, por 
unanimidade, manteve a constituci-
onalidade. Além disso, temos um 
parecer do ministro Luiz Fux, do 
Supremo Tribunal  Federal, 
atestando que o STF não vai mais 
analisar esse pedido do estado, 
devido a sua comprovada legalida-
de, e do arquivamento de um 
pedido de inconstitucionalidade 
f e i t o  p e l a  A s s o c i a ç ã o  d o s 
Procuradores em 2006.

Durante estes anos a frente da 
nossa ASFAL temos mantido uma 
postura democrática, procurando 
ouvir todos os nossos colegas, suas 
sugestões e críticas, nos empenhan-
do na busca de soluções que 
possam atender aos direitos de 
todos. Sabemos que essa missão é 
muito difícil mas, temos lutado para 
atender da melhor forma possível a 
todos. Pedimos que a categoria 
continue mantendo esta postura 
crítica e, de forma construtiva, 
possamos continuar avançando.

Por fim, lembramos que 
teremos eleições este ano, para 
recomposição da diretoria executi-
va e do Conselho Deliberativo da 
nossa ASFAL. Contamos com a 
presença de todos no dia 30 de 
novembro, para escolher a melhor 
equipe para dar continuidade aos 
avanços que temos conquistado ao 
longo destes mais de 50 anos da 
nossa entidade.

Prestando contas de mais um mandato a frente da nossa ASFAL

Novo telefone ASFAL: 3214-8200
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LFG-PRIMA (Jatiúca)                  Concursos                                20% desconto  3325-1439
SESI                                            Diversos Serviços                     Descontos Especiais 2121-3000

                 EMPRESA                                        RAMO                              VANTAGEM                   FONE

Art´s Gold                                    Ótica, Jóias, Presentes            Descontos Especiais 3336-3030

Gold´Star                                     Ótica, Jóias, Presentes            Descontos Especiais 3336-3100
Posto Amélia Rosa (Jatiúca)       Combustíveis                       6,5% gasolina à vista 3235-3934
Odonto System                           Plano Odontológico                   Condições Especiais 3235-7100
VIP´s                                           Seguradora                       Condições Especiais            0800-7732234
Salão Paulista                             Salão de Beleza                       50% corte 20% outros 3325-4405

FRV Seguradora                         Seguros em Geral                     Seguradora  3354-2911
Reabilit                                        Tratamento Estético                  Descontos Especiais  3320-6174
Uniodonto                                    Plano Odontológico                  Descontos Especiais 2123-3300
Dra. Geonice Rocha                   Tratamento Estético                  Descontos Especiais                 3325-6363
Érico Gonçalves/Hermano Ferro Arquitetos                                 Descontos Especiais                 3338-2663
Dr. Ary Ferreira Nunes                 Clínica de Ortodontia               Descontos Especiais                 3327-3089
Realce                                         Ótica                                         Descontos Especiais                 3338-3494

DISLUB                                       Combustível                       Acumula Pontos p troca            8818-4455
SEUNE                                        Faculdade                       30% desconto mensalidade 3336-2640

CNA-Gruta                                  Curso de Idiomas                     Descontos Especiais 3241-9317

Curso Damásio de Jesus            Concursos                                30% desconto                            4141-5585
Walmar Coelho Breda Junior      Dentista Ortodontia                  Desconto manut./aparelhos       3032-4517
Top Fitness                                  Academia                                 Descontos Especiais                 3223-1300

Escola Manu Ducoulombier        Ballet, Sapateado e Cia            Descontos Especiais                 3023-2089
Integra-Psicologia e Educação   Psicóloga/Psicopedagoga        20% desconto 3327-3533



OFISCO - Como surgiu o 

convite para ocupar a secreta-

ria da ASFAL?

YESUS - Durante a reunião 

do Conselho Deliberativo da 

ASFAL, fomos informados do 

iníc io  do  planejamento 

estratégico neste momento 

me dispus a colaborar na sua 

e x e c u ç ã o .  E m  r e u n i ã o 

posterior , o presidente Luiz 

Antonio informou que o 

planejamento estava parado 

devido a saída do diretor 

secretário, que havia pedido 

exoneração. Após vários 

contatos, fui então convidado 

para assumir a secretaria 

geral, para prosseguir com o 

planejamento estratégico, 

visto que é uma prioridade 

desta Diretoria e do Conselho 

Deliberativo. 

OFISCO - Como é sua forma 

de trabalho? 

YESUS - Gosto de trabalhar 

de forma democrática, com a 

participação de todos os 

envolvidos no processo, 

buscando o engajamento cada 

vez maior das pessoas para 

obter um resultado cada vez 

melhor.

OFISCO – Entende que o fato 

A Índia é um País muito 

populoso,pois sua população 

chega a ser de mais de um 

bilhão de habitantes emais de 

60% dela vive na linha de 

pobreza, por isso o País é um 

verdadeiro caos, caos na 

política, caos no trânsito, 

caos nas ruas, caos no comér-

cio e, além de, ter que convi-

ver com comportamentos 

e s d r ú x u l o s ,  d e  p e s s o a s 

esquisitas com suas religiões 

e seitas.

Devido a sua pobreza e 

pelagrande população o 

governe perdeu o controle de 

muita coisa. Daí se ver boa 

parte dela se alimentando de 

migalhas, outra de pedintes, 

outra se prostituindo e, sua 

maioria, vivendo na prolife-

ração de seitas religiosas, 

onde se vende verdadeiras 

ilusões, ao ponto de grande 

parte dela acredita serem 

sagrados alguns animais e, 

assim, os idolatram como se 

santos fossem.Veja a que 

ponto chega essa grande 

parte do povo indiano.

No Brasi l ,  com uma 

popu lação de  duzentos 

m i l h õ e s  d e  h a b i t a n t e s , 

apesar dos avanços, às vezes, 

parece até com a Índia, 

embora tendo terras férteis, 

grande manancial de água 

doce, potencial industrial, 

petróleo,  minerais ,  boa 

pecuária, que nos alimenta e 

outras r iquezas ,  mesmo 

assim, têm uma grande parte 

de dirigentes que é decepção 

total, se locupleta do dinhei-

ro público e engana a maioria 

dos pobres, transformando o 

Brasil na “Índia” deles. 

Nosso País tem tudo para ser 

uma grande potência, porém 

os políticos não querem que o 

País cresça, eles querem estar 

na boa; rejeitando reforma 

de ser Conselheiro da ASFAL 

o ajudará nesta nova missão? 

Porque?

YESUS - Com certeza o 

conhecimento adquirido 

nesses dez anos como conse-

lheiro facilitam à compreen-

são do funcionamento da 

instituição. E o fato de conhe-

cer os funcionários e diretores 

permite um relacionamento 

aberto e franco, com o intuito 

de  buscar  propostas  de 

melhoria. 

OFISCO – Você vai ficar 

responsável pela coordenação 

do Planejamento Estratégico 

da ASFAL e dos estudos 

propostos no ODONTO-

ASFAL pelo CD? Por que?

YESUS - Sim, porque tenho 

me capacitado nesta área, 

realizando cursos de recursos 

humanos,  sendo o  mais 

recente o de coach de pessoas 

e organizações através do 

instituto HOLOS, tendo a 

oportunidade neste momento, 

de aplicar estes conhecimen-

tos em benefício de toda a 

categoria e colaboradores. 

Como conseqüência,  da 

determinação do Conselho 

Deliberativo pretendo realizar 

Novo secretário da ASFAL quer a contribuição dos colegasSerá que a Índia é aqui?
política, tolhendo poderes do 

Judiciário e tirando proveito 

da população pobre, doando 

migalhas com nomes de 

“bolsas” e etc., enquanto a 

outra parte, pagadora de 

impostos, fica a ver navios.

Aqui, sim, está se trans-

formando em uma Índia, 

com caos nos hospitais, nas 

escolas, na Lei Penal, no 

trânsito, nas ruas estreitas, 

nos transportes urbanos, no 

policiamento e nas cadeias, 

sem segurança e tão fragiliza-

das. É este o nosso País, 

pobre de espírito; pobre de 

inteligência, da maioria da 

população; pobre de políti-

cos honestos e fa l ta de 

vergonha na cara, pois não 

pensam no amanhã, que 

deixarão para seus filhos. 

Parece que só cresce para 

baixo.

Conforme pesquisas 

entram nas ruas de Maceió, 

todos os dias, 20 carros, em 

média; no mês são 600 e no 

ano são 7.300 carros, as ruas 

c o n t i n u a m  a s  m e s m a s , 

significando que, nos cinco 

anos vindouros, vocês não 

conseguirão tirar seus carros 

das garagens. Isto aqui em 

Maceió faça ideia em São 

Paulo, como ficará? Na Índia 

isso já acontece lá o trânsito é 

um inferno, porque a popula-

ção cresceu de forma desen-

freada, mas parou no tempo; 

aqui, cresceu proporcional-

mente, mas os polít icos 

re t rógrados acham que 

crescimento atrapalha.

Nas viagens pelo Sudeste 

e Sul do País , que faço 

anualmente, a gente, ainda, 

vê as coisas, por lá, progre-

dindo, já que tem municípios 

maiores do que Maceió, 

inclusive as rodovias, em sua 

maioria, dá acesso às cidades 

a t r a v é s  d e  v i a d u t o s  o u 

passagens de níveis, melho-

rando seus parques industria-

is, coisas que aqui a gente não 

vê, porque os dirigentes, que 

por aqui passaram, primeiro 

fizeram seu patrimônio e, o 

que sobrou, foram feitas 

rodovias sem infraestrutura, 

além de obras de fachada, 

que hoje estão se acabando 

no tempo. O atual dirigente, 

até que quer trabalhar, só que 

encontrou os cofres vazios. O 

dinheiro sumiu!

Será que a Índia é aqui? 

Para os políticos, sim! Para 

nós, simples viventes, não! 

Mas, quem somos nós, que 

fazemos parte da população 

mais esclarecida, para fazer 

frente a eles, os corruptores? 

Eles têm dinheiro para a 

compra de votos, porque tem 

quem queira vender, por 

míseros cinquenta reais, que 

só serve para fazer uma feira 

básica, e olhe lá! Depois, até a 

próxima eleição, eles deveri-

am se alimentar de cocô, é o 

que merecem, pois não tem 

vergonha na cara.Esses são os 

“indianos” que os políticos 

gostam, fáceis de serem 

manipulados.

Enquanto não forem 

c o n s c i e n t i z a d o s ,  e s s e s 

“indianos”, nunca verão uma 

Nação rica, pois eles, na sua 

ignorância, permanecerão 

massa de manobra dos maus 

políticos, que preferem ver 

nosso País estagnado, com 

cresc imento p í f io ,  para 

manipulação de toda ordem, 

t rans formando o  Poder 

Executivo refém deles, sem 

forças e nós vamos continuar 

engolindo os sapos, já que 

e l e s  t o r c e m  p e l o  p i o r , 

melhor, deixando os assaltan-

tes rindo da frouxidão da Lei 

Penal, sem medo de mostrar a 

cara e a população, cada vez 

mais, em polvorosa.

Queria ver riqueza de 

bons políticos, de honestida-

de ,  de cresc imento ,  de 

pesquisas científicas, de Leis 

sérias, com uma Lei Penal 

mais rígida, para que não 

fiquemos reféns dos assal-

tantes, dos assassinos, dos 

traficantes, dos estuprado-

res, dos pedófilos e dos 

bandidos, afinal. Para que 

não aconteça com a gente o 

que acontece na Índia ; 

e s t u p r o s  c o l e t i v o s ,  e m 

ônibus coletivo; crimes de 

mando; grandes índices de 

pequenos assaltos e muita 

corrupção, tal sua pobreza; 

um governo fragilizado; um 

poder legislativo acéfalo e 

um poder judiciário sem 

força.

Será que a Índia é aqui? 

Não! Eu não quero que o 

Brasil seja uma Índia, eu 

espero que um dia tenhamos 

Leis fortes, moralizadoras e 

políticos honestos. Espero 

que seja bem próximo e, 

assim, possa ver este País ser 

digno de sua grandeza, para 

meus filhos e netos; digno do 

lema:Ordem e Progresso. 

Quero ver o meu Brasil , 

sempre varonil.

* FTE-IV Aposentado e 

Conselheiro do SINDIFISCO-

AL.

e s t u d o s  n o  O D O N T O -

ASFAL visando  resgatar 

ações e promover melhorias 

neste serviço.

OFISCO – Quais os principa-

is pontos do Planejamento 

Estratégico a serem desenvol-

vidos?

YESUS - No curto prazo 

atualizar o regulamento e os 

regimentos administrativos 

das diversas áreas da ASFAL. 

Para médio prazo teremos 

campanhas de conscientização 

e prevenção à saúde. No longo 

prazo verificaremos propostas 

para melhorar o atendimento 

dos serviços sociais e de saúde, 

como por exemplo, um novo 

local para o Clube Social e na 

saúde ampliar a parceria com 

os colaboradores. 

OFISCO –  Que  palavra 

deixaria para os associados? 

YESUS -  Peço aos meus 

colegas que possam contribuir 

neste enorme desafio que 

agora inicio, através de suges-

tões e apoio neste processo. 

Visando o bem da coletividade, 

propiciando a integração e 

participação na atividades da 

Associação. Afinal "Ninguém é 

forte sozinho" e quanto mais 

união houver dentro do fisco 

melhor será o nosso futuro.

Yesus Lins é 
conselheiro e 

diretor secretário 
da ASFAL

Yesus Lins assume o cargo com a missão primordial de ajudar no planejamento estratégico da entidade

Robson Araújo
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C o m e m o r o u - s e ,  h á 
pouco, o aniversário de 23 
a n o s  d o  C ó d i g o  d o 
Consumidor... vejo muita 
gente  boa  celebrando e 
expondo resultados dessa 
razoável conquista.

Claro que avançamos, 
mas não há motivos para tanto 
carnaval!

Não quero aqui questio-
nar  o  desempenho  dos 
PROCONs, e o nosso, aqui de 
Alagoas, é um dos melhores!

A questão que quero 
expor foge à alçada do nosso 
competentíssimo PROCON!

Evidentemente que não 
me pretendo "patinho feio", 
nem "ovelha negra", diante de 
tanta vitrine!

Sim! Vitrine mesmo!

Quando um certo país 
democratizou-se, esperava-se 
respirar os ares da liberdade 
cidadã, os ares da intelectuali-
dade antes reprimida, os ares 
da qualidade cultural!

Resultado?? Mercado!!

Sim! Tudo se mercantili-
zou, como nas "clássicas" 
democracias capitalistas, onde 
a cultura vira entretenimento e 
até um simples chá do mato é 
absorvido, sem fervura e 
patenteado, pelas grandes 
indústrias!

A linguagem mercantil 
tomou conta a tal ponto, que 
até na instituição a que 
pertenço, na Secretaria da 
Fazenda,  passou-se,  por 
tempos atrás, a utilizar-se a 
denominação de "clientes" 
para os pagadores de impos-
tos!

Quer dizer: Algo lhe é 
imposto como obrigatório, 
você não tem outra opção a 
não ser pagar, e ainda é 
"cliente"... Como se tivesse 
escolha!

C o m o  d i r i a  o  D r . 
Frankstein: "Ou eu tô doido ou 
alguém tá!!"

N ã o  c o n f u n d a m o s 
cidadania com consumo... 
Entre as duas há uma distância 
enorme!

O cidadão pleno tem o 
direito de tomar seu chá in 
natura sem pagar patentes a 
multinacionais ou nacionais... 
Tem o direito de ter uma 
decente escola pública, e isso 
não é consumo... Tem direito a 
bons hospitais públicos, e não 
está consumindo na acepção 
do termo!

Caiamos na real que, 
enquanto essa historinha de 
livre iniciativa servir só para 
fins mercantis, o fosso entre 
classes só aumentará!

Se eu e vocês, meus parcos 
leitores, formássemos um país, 
e eu detivesse 95% da riqueza 
desse país, vocês só dividiriam 
os 5% restantes...

E seria muito cômodo 
para mim incentivar-lhes 
somente o direito de consumo!

Minhas Desculpas Por 
Consumir-lhes Os Miolos 
Cidadãos!!

PAULO COELHO E A 
LEITURA

Alvo de muitas torcidas de 
nariz por parte da crítica 
literária, nestes dias o escritor 

Paulo Coelho comemorou a 
venda de 100 milhões de livros 
mundo afora... As comemora-
ções ocorreram em Frankfurt, 
Alemanha!

Nosso mundo acadêmico é 
muito restrito. Geralmente 
existe um grupo fechado que só 
aceita os que pensam em 
uníssono!

E m  m u i t o s  e v e n t o s 
literários na França,  por 
exemplo, participaram escrito-
res nossos em caravanas oficiais 
e deixaram Paulo Coelho de 
fora! Conclusão??

Ele foi do próprio bolso e 
terminou sendo o mais procu-
rado pelos leitores!

C o n s e g u e  t a m b é m 
adentrar até no Irã e na Síria, 
pois consegue falar em lingua-
gem simples o que muita gente 
quer ouvir!

Eu, particularmente, não 
vejo grandes novidades no que 
ele escreve...  Trata-se de 
popularização de filosofias 
essenciais contidas em parte no 
Budismo, no Taoísmo, no 
Cristianismo essencial e outras 
idéias além-rituais... Em alguns 
momentos não prescinde deles, 
c o m o  n o  s e u  l i v r o  " O 
Alquimista"!

Acho que, dentre tudo o 
que ele escreveu, o que mais 
me chamou atenção foi uma 
boa resposta que o mesmo deu 
à revista Veja!

A revista o colocou na 
reportagem de capa com 
críticas pesadas... 

Dentro, o colocou como 
sendo um "fenômeno de puro 
marketing" e um "semeador de 
misticismo barato"!

Parte da resposta de Paulo 
Coelho na secção "Carta do 
Leitor":

"Em 1995 eu já havia 
vendido 500 mil livros, e a 
grande mídia praticante não 
sabia quem eu era!... 

E parabéns à Revista Veja 

por ser o único veículo que está 
com a verdade... 2 milhões de 
pessoas que compraram meu 
último livro, estão errados!"

Mesmo sem gostar tanto, 
que ele continue escrevendo 
em um mundo de puro imedia-
tismo, onde o leitor é espécime 
rara e os meios sobrepujam os 
conteúdos!

BUSSUNDA E 

CAETANO VELOSO

Quando o comediante 
Bussunda (do Casseta  e 
Planeta) era vivo, perguntou ao 
Caetano Veloso o que foi que 
ele sentiu quando "cruzou a 
Ipiranga e a Avenida São 
João"... Ele referiu-se, claro, à 
beleza da poesia da música 
"Sampa", uma declaração de 
amor à cidade de São Paulo!

Bussunda falou que tinha 
ido lá constatar a emoção e 
terminou sendo assaltado!! 

Mas...

É justamente aí que está a 
magia da poesia, que as pessoas 
demasiado racionais  tem 
dificuldade de captar de 
beleza!

Quando o poeta, porque a 
amada  se  maquiou,  diz: 
"Desculpe Marina Morena, 
mas eu tô de mal!", ele não está 
sendo machista... Ele está, ao 
jeito dele, louvando a beleza 
natural de sua musa!

Quando outro poeta canta 
"Se alguém quer matar-me de 
amor ,  que  me  mate  no 
Estácio!"... Ele não quer saber 
dos inúmeros problemas que o 
bairro periférico carioca 
e n f r e n t a . . .  E l e  n ã o  é 
Sociólogo... É um homem que 
lá encontrou o Amor!

Poetise Seus Dias Desde 
Já!... Faça do Seu Lugar, Desse 
Momento, O Nascedouro das 
Estrelas do Seu Céu da Boca!

  

* Fiscal de Tributos, Jornalista, 
Membro da Associação Brasileira de 
Imprensa)

Esperando o Código da Cidadania!ASFAL realiza festa do Dia das Crianças
Evento ocorreu no dia 13/10 no Clube da AABB e contou com a presença de dezenas de associados e seus filhos
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Felicidade! Um trabalho interior

A edição 2013 do Prêmio 

Nacional de Educação Fiscal 

recebeu 190 inscrições de 

projetos realizados em 20 

unidades da federação. Em 

Alagoas tivemos a inscrição de 

cinco projetos, sendo dois de 

Maceió, um de Olho D’Agua 

Grande,  um  de  Campo 

Grande e um de Delmiro 

Gouveia. As inscrições foram 

encerradas no dia 28/06. 

Buscando incentivar a 

participação das escolas de 

Alagoas (estaduais, municipais 

e rede privada), a ASFAL vai 

premiar as duas escolas com 

maior pontuação nacional, 

que vão concorrer a 01 tablet e 

01 máquina fotográfica.

“Nós criamos esta premi-

ação para Alagoas, indepen-

dente da premiação nacional, 

para incentivar professores, 

alunos, escolas, universidades, 

prefeituras municipais, secre-

tarias municipais de educação, 

na conscientização da impor-

tância social dos tributos e o 

controle de qualidade do gasto 

público”, destaca Luiz Anto-

nio, presidente da ASFAL.

O Prêmio Nacional de 

Educação Fiscal é organizado 

pela Federação Nacional das 

Associações de Fiscais de 

Tr i b u t o s  E s t a d u a i s  – 

FEBRAFITE. As avaliações 

serão realizadas até outubro e 

a solenidade de premiação em 

novembro, na capital federal. 

Os projetos serão analisa-

dos pela Comissão Técnica, 

composta por representantes 

das associações filiadas à 

FEBRAFITE em todo o país 

e, pela Comissão Julgadora, 

que será formada por repre-

sentes da Federação, do Encat, 

do Ministério da Educação, do 

Conselho Federal da OAB, do 

Congresso  Nacional,  do 

Ministério Público e outros 

organismos convidados.

O Estado com o maior 

número de  inscritos  foi 

novamente o Amazonas, com 

44 inscrições,  seguido pelo 

Rio Grande do Sul (36) e por 

Minas Gerais (23).

AVALIAÇÃO E 

PREMIAÇÃO

De acordo com o crono-

grama, será divulgada a lista 

dos finalistas no site da 

FEBRAFITE e também do 

Prêmio (premioeducacaofis-

cal.com.br) até a primeira 

semana de novembro.

Esta  edição tem como 

principal novidade a criação de 

duas categorias de participa-

ção:  a categoria Escolas 

(ensino básico, ensino funda-

mental e ensino médio) e a 

categoria Instituições (univer-

sidades, ONGs, secretarias 

municipais de educação). 

Além disso, o coordenador de 

cada projeto vencedor recebe-

rá, a título de reconhecimento 

e incentivo, o prêmio em 

dinheiro no valor de R$ 

1.000,00.

A categoria “Escolas” 

recebeu 142  inscrições e a 

“Instituições”, 48. Com a 

criação de uma nova categoria 

t e remos  c inco  prêmios 

vencedores que receberão o 

Troféu “Prêmio Nacional de 

Educação Fiscal” e os prêmios 

Alagoas tem cinco inscritos no Prêmio de Educação Fiscal
As avaliações acontecerão até outubro e a solenidade de premiação em novembro, em Brasília

* Marcos Lima

Marcos Lima é diretor financeiro
da ASFAL

Não procure a felicida-

de nos outros, nem em coisas 

ou acontecimentos.

Ela está dentro de você. 

É um estado de espírito, 

fruto de sua paz interior.

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

amigos, ao lado de uma 

pessoa que ama e que o ama, 

é  m u i t o  i m p o r t a n t e  e 

preenche sua vida e seu 

tempo, mas nem sempre 

garante sua felicidade.

Conquistar espaços e 

realizar-se profissionalmen-

te pode assegurar uma vida 

estável e cômoda. Mas não a 

felicidade.

Viver emoções e expe-

r i ê n c i a s ,  p a r t i c i p a r  d e 

a t i v i d a d e s  p r a z e r o s a s , 

proporciona bem estar, mas 

não é o suficiente para lhe 

fazer completamente feliz.

Vo c ê  d e v e  e s t a r  s e 

perguntando como não? Se 

tudo o que precisa para ser 

feliz são amigos, alguém que 

ame e que o ame também, 

uma v ida estável e sem 

p r e o c u p a ç õ e s ,  c o i s a s 

agradáveis para preenche-

rem seu tempo.

Ta l v e z  d e v e s s e  s e r 

simples assim. Mas infeliz-

mente não é. São muitas as 

dúvidas e preocupações que 

permeiam a vida e as rela-

ções pessoais.

Talvez você viva preocu-

pado com o que as pessoas 

pensam a seu respeito e de 

suas atitudes, e por isto nem 

sempre age com autenticida-

de nem vive como gostaria, 

tudo para agradar os outros 

e evitar as temidas críticas, 

que o deixam tão chateado. 

E v i v e r  d e a p a r ê n c i a s , 

hipocritamente, sem cora-

gem de assumir sua verdade-

ira personalidade, não faz 

ninguém feliz.

Também não tem tanta 

certeza assim se seus amigos 

são verdadeiros ou se apenas 

estão ligados a si de forma 

interesseira, pelas facilida-

des que possa lhes conceder 

por sua posição social e 

profissional. Ou por meras 

relações sociais, pelo status.

E embora tenha con-

quistado o suficiente e seja 

bem sucedido profissional-

m e n t e ,  s e m p r e  h a v e r á 

aquela frustração por não 

ter conseguido mais, o tanto 

quanto outros que conhece, 

que julga menos capazes do 

que você, e por isto continua 

correndo, querendo sempre 

mais e melhor.

E ainda que suas rela-

ções amorosas não lhe dêem 

tanta segurança em termos 

d e  a m o r  e  f i d e l i d a d e , 

batendo sempre aquela 

suspeita do “será?”.

E quem vive cheio de 

dúvidas e incertezas nunca 

está em paz consigo. Não 

estando em paz não é feliz.

Somente no momento 

em que aprender a viver com 

autenticidade expondo suas 

idéias e seu modo de ver as 

coisas, sem receio de críticas 

nem julgamentos, senão o 

de própria consciência e 

d e n t r o  d o s  l i m i t e s  d o 

respe i to ao próx imo, e 

aprender a agir do mesmo 

modo em relação às outras 

pessoas, aceitando-as como 

são , a conv iver com os 

amigos reconhecendo que 

são tão humanos e cheios de 

d e f e i t o s  e  q u a l i d a d e s 

quantos os seus, o que não os 

faz mais ou menos verdadei-

ros, apenas amigos. E que 

são importantes em sua 

vida, quando aprender a 

contentar-se com o que 

conquistou e com as coisas 

boas que lhe proporciona, e 

que ao buscar “o mais e 

melhor” (pois todos quere-

mos sempre mais um pou-

co), o faça desprovido do 

sent imento de inve ja e 

despeito, apenas movido 

pelo prazer do sucesso e, 

aprender a amar confiando 

sempre, então terá adquiri-

do sua paz interior. 

E de repente descobrirá 

que a felicidade que tanto 

buscou em pessoas, coisas e 

acontecimentos estava ali o 

tempo todo. Dentro de você.

Pois felicidade é um 

estado de espírito, fruto da 

paz que construímos dentro 

de nós e nos faz viver em 

harmonia com os que nos 

cercam e com o universo.

Novo telefone ASFAL: 3214-8200

em dinheiro: R$15 mil, R$10 

mil e R$ 5 mil, para o primeiro, 

segundo e terceiro colocados 

na  categoria  “Escolas”, 

respectivamente. Na categoria 

“Instituições”, R$ 15 mil e 

R$10 mil, para o primeiro e 

segundo lugar, respectivamen-

te.

O Prêmio Nacional de 

Educação  Fiscal  é  uma 

realização da FEBRAFITE, 

em parceria com a Escola de 

Administração Fazendária – 

Esaf  e  com o Programa 

Nacional de Educação Fiscal – 

Pnef. Esta edição conta com o 

patrocínio do Banco de Brasília 

(BRB) e da Petrobras, e apoio 

do Centro Interamericano de 

Administração Tributária 

(CIAT), do Conselho Federal 

da OAB, do Encontro de 

C o o r d e n a d o r e s  e 

Administradores Tributários 

E s t a d u a i s  ( E n c a t ) ,  d o 

Ministério Público, das associa-

ções filiadas à FEBRAFITE e 

das Organizações Globo, entre 

outras entidades.

CONVÊNIOS - Unimed, Asfal e particular. Atendimento 
com hora marcada, para sua maior comodidade e conforto.

- Nutrição Clínica (patologias como: dislipidemias, 
Hipertensão arterial, diabetes, anemia, intolerância à 
lactose, entre outros)
- Nutrição Esportiva - Obesidade e Emagrecimento  
- Avaliação do % de gordura - Transtornos alimentares

NUTRIÇÃO Dra. Joelma Marinho AtaydeEstação Vida e Saúde
Especialista em Obesidade e Emagrecimento
Controle e Qualidade de Alimentos
Nutrição Aplicada a Atividade Física
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suas paradas na cidade de 

Tabira, município localizado 

na Macrorregião do Sertão 

d e  P e r n a m b u c o  e  n a 

Microrregião do Pajeú, com 

uma área territorial de 391,6 

km2, nasce em vinte e nove 

de setembro de um mil 

novecentos e quarenta e seis 

nasce o penúltimo de seus 

filhos, Abel.

S e v e r i n o  e  M a r i a 

arrastava a família pelo 

interior do Nordeste, aonde 

havia trabalho o casal fixava-

se. No Ceará, como emprei-

teiro, participou da constru-

ção do açude de Orós. Em 

Pernambuco no município de 

Ibimirim teve parte ativa nas 

obras do açude Poço da Cruz. 

O DNOCS (Departamento 

Nacional de Obras Contra as 

Secas) era um de seus, mais 

importantes, contratantes. 

Nestas andanças de trabalho, 

Severino reside, por cinco 

vezes, na cidade alagoana de 

Santana do Ipanema, vindo, 

então, a fixar residência 

definitiva. Por força das 

circunstâncias, localização 

d e  e s t u d o s  e  t r a b a l h o , 

Adércio, primogênito da 

família, passa a residir em 

Palmeia dos Índios a 140 km 

da Capital Alagoana. Em 

1963, Abel vai morar com ele, 

láconclui seus estudos de 

segundo grau no Colégio 

Estadual Humberto Mendes. 

Forma-se, pela Universidade 

Federal de Alagoas – UFAL, 

em letras no ano de 1971, 

posteriormente faz pós-

graduação em linguística, 

apr imora- se  em ing lês , 

espanhol, francês. Torna-se 

p r o f e s s o r  d e  l í n g u a s  e 

l i teratura espanhola da 

Universidade Federal. De 

volta à Palmeira dos Índios 

integra o quadro de docente 

d o  C o l é g i o  H u m b e r t o 

Mendes subsequentemente 

ocupa, por muitos anos, o 

cargo de diretor geral numa 

época em que este estabeleci-

mento de ensino contava com 

cinco mil alunos.

Durante duas adminis-

trações, as dos prefeitos:He-

lenildo Ribeiro e Jota Duarte 

é nomeado para o cargo de 

Secretário Municipal de 

Educação da“Princesa do 

Sertão”.

Poeta e escritor natogos-

ta de compor poesias e 

redigir crônicas. Suas cria-

ções  l i terár ias  foram e 

continuam sendo publicadas 

em diversos jornais e revistas 

alagoanas, a exemplo do 

Jornal de Alagoas. De uma 

g e n e r o s i d a d e  c u l t u r a l 

prodigiosa e fluência verbal 

imperante, sempre é convi-

dado para promover pales-

LINGUISTA,  INTELECTUAL,  

HABILIDOSO:

PROFESSOR ABEL CORDEIRO.
(“Quem quiser que eu viva bem, que lute por mim!”)

Sempre aparentando ser 

uma pessoa circunspecta, o 

que se desfaz, inteiramente, 

ao se iniciar um diálogo, uma 

conversação mais entusias-

mada, mais intimista, mais 

prolongada com o professor 

Abel Cordeiro de Souza. Daí 

se descobre um ser afável, 

alegre, humanitário. Um 

poeta, um escritor que em 

certos instantes de sua vida, 

transmuta-se para revelar um 

vocacional das mágicas e 

piadas, desvendando-se seu 

filão artístico e natureza 

filantrópica. O mestre de 

literatura, especialista em 

linguística, o professor de 

idiomas surpreende a todos, 

a lunos  e  amigos ,  ao se 

transformar no palhaço 

“Chupetinha”,sempre em 

dupla com a esposa Ailza 

Maia que, artisticamente, 

passa a atuar como “Chiquiti-

ta”, promovendo, somente, 

s h o w s  b e n e f i c e n t e s  e m 

abrigos, creches, instituições 

de caridade. Nesta conver-

gência, o casal afina-se em 

missão benévola.

Severino Cordeiro de 

Souza e Maria Alves de 

Souza teve uma prole, um 

tanto numerosa, bem ao 

costume da época. Severino 

um homem de negócios, 

empreiteiro, viajante por 

necessidade de suas ativida-

des empresariais era, pratica-

mente, um nômade. Numa de 

tras em escolas, colégios, 

faculdades, universidades.

Graças a sua facilidade, 

argúcia, aptidão para falar 

outros idiomas, trabalhou, 

aqui em Alagoas, por um bom 

tempo, em diversas empresas 

turísticas como guia e inter-

pre te .  Es te  segu imento 

profissional levou-o a criar a 

empresa Personal Travel 

Consultant – (o trabalho 

aliado ao entretenimento). 

Neste trabalho fastidioso, 

como interprete, acompa-

n h a n d o  e x e c u t i v o s ,  f e z 

turismo por cinquenta e três 

países.

Por suas atividades como 

professor de espanhol é 

membro da Asociación de 

Profesores de Español del 

Estado de Alagoas.

Abel casou-se com Ailza 

Maia em 1971, ela professora 

de português, poetisa e com 

fortíssima personalidade 

artística para a representação 

teatral. Juntos embalam-se e 

se completam num palco, a 

comicidade é preferência da 

dupla. Desta união, surgiram-

três descendentes: Abel Filho 

médico psiquiatra; Cassius 

Maia advogado, e, Balzac 

Maia estudante.

Atualmente, aposentado 

como professor, preserva-se 

em plena atividade na sua 

empresa (Personal Travel 

Consultant) como de tradu-

tor e interprete de inglês, 

francês, espanhol e portu-

guês. 

S e m  f o r m a l i s m o  e 

intensamente espirituoso 

gosta de dizer: “””Quem 

quiser que eu viva bem, que 

lute por mim!”””

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.
Presidente do Conselho da ASFAL toma posse na OAB de Santana

O presidente do Con-

se lho Del iberat ivo da 

ASFAL Cícero Angelino 

Santana, tomou posse no 

dia 01 de agosto, como pre-

sidente da sub-seccional 

da Ordem dos Advogados 

do Brasil – OAB em Santa-

na do Ipanema. A soleni-

dade ocorreu no auditório 

da AABB daquele municí-

pio e contou com a presen-

ça de diversas autoridades 

que prestigiaram a posse, 

entre as quais o prefeito de 

Santana Mário Silva e o 

presidente da OAB de Ala-

goas Th iago Bomf im. 

Representou a ASFAL o 

diretor secretário Yesus 

Jefferson Lins. Represen-

tando o SINDIFISCO esti-

veram presentes a presi-

denta Lúcia Beltrão e dire-

tora Lúc ia Bande i ra . 

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

SINDAF esteve presente 

o presidente da entidade 

Marcos Sérgio. 

O presidente empos-

sado Cícero Angelino de 

Santana, agradeceu aos 

advogados à confiança 

depositada na nova dire-

toria. Em seu pronuncia-

mento, Angelino prestou 

contas da gestão passada, 

destacando a construção 

da sede própria da entida-

de de classe. Também assu-

miu o compromisso da 

defesa dos direitos dos 

advogados, “precisamos 

executar os direitos em 

sua plenitude, para o bem 

da coletividade e dos advo-

gados”, afirmou o presi-

dente Angelino.

Representantes do Fisco prestigiaram o evento

O auditório da AABB de Santana do Ipanema ficou lotado

ASFAL participa da 

corrida do cooperativismo

Em estímulo a uma vida saudável, a ASFAL patrocinou a 
participação de associados na corrida do cooperativismo, 
realizada no dia 13 de outubro na orla da Ponta-verde.

Presença do presidente da OAB e de autoridades estaduais e municipais
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Rua Desembargador Barreto 
Cardoso, 122 - Gruta de Lourdes

3241-8488 - Maceió - AL
E-mail - clinivida@hotmail.com

- Dr. Adeilton José dos Santos
- Dr. Aliomar de Almeida Lins
- Drª. Denise Nunes Alencar
- Drª. Dulcilene do Amaral
- Drª. Elyane Macedo de Almeida Lins
- Dr. Fernando Antonio Barreiros de Araújo
- Drª. Maria Alayde Mendonça da Silva
- Drª. Maria Goretti Barbosa de Souza
- Dr. José Carlos de Melo Xavier
- Dr. Rogenes Martins Padilha 

Especialistas

Clinivida
Medicina Integrada

- Consultas Médicas
- Eletrocardiograma
- Ecodopler Transtorácico
- Ecodoppler Fetal
- Doppler das Carótidas e Vertebrais
- Endoscopia Digestiva Alta
- MAPA - Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial
- Holter Digital 24 Horas
- Teste Ergométrico Computadorizado
- Posto de Coleta - HEMOPAC

Procedimentos



Após várias denúncias 
das entidades representativas 
do Fisco de Alagoas, ASFAL, 
SINDIFISCO e SINDAF, a 4ª 
Vara da Justiça do Trabalho - 
TRT, determinou a interdição 
total  do prédio sede da 
SEFAZ, e interdição parcial 
do prédio do PRODUBAN, 
no prazo de 30 (Trinta) dias,  
que se venceu no dia 05/10.

A s  d i r e t o r i a s  d o 
SINDIFISCO, ASFAL e 
SINDAF acompanharam, no 
dia 10/10, a vistoria feita pelo 
procurador do Ministério 
Público do Trabalho (MPT), 
Victor Hugo Fonseca Carva-
lho, ao prédio sede da Secre-
taria da Fazenda. Após a ins-
peção, o promotor Victor 
Hugo Fonseca resolveu solici-
tar à Justiça que mantenha  e 
reforce a imediata evacuação 
do prédio. No pedido, o pro-
curador ainda pede que a 
multa diária, caso a Sefaz não 
interdite suas instalações, 
aumente para 50 mil reais por 
dia. 

A evacuação do prédio 
sede da Sefaz depende agora 
do entendimento do juiz da 
43ª Vara do Trabalho, Valter 
Pugliesi. De acordo com o 
procurador do trabalho, a 
ação civil pública movida pelo 
MPT atinge ainda o prédio do 
antigo Produban, onde tam-
bém foram verificadas diver-
sas irregularidades relativas 
ao ambiente de trabalho.

As entidades vêm apre-
sentando denúncias desde 
2012, à Procuradoria Regional 
do Trabalho – PRT – da 19ª 
região, sobre a falta de segu-
rança, tanto do prédio sede da 

SEFAZ, quanto do prédio do 
PRODUBAN. O Ministério 
Público do Trabalho, abriu 
uma Ação Civil Pública que 
culminou com expedição de 
liminar em 28.08.2013, deter-
minando a saída dos funcioná-
rios dos prédios.

Em relação ao prédio do 
PRODUBAN,  a decisão já 
foi atendida, em parte, em 
cumprimento de determina-
ção conjunta do Ministério 
Público Estadual e Corpo de 
Bombeiros Militar de Alagoas 
– CBM/AL em junho do cor-
rente.

No pedido de interdição, 
o MPT se baseou em três lau-
dos técnicos elaborados pela 
Secretaria Municipal de Con-
trole e Convívio Urbano 
(SMCCU), pelo Corpo de 
Bombeiros e pelo Ministério 
do Trabalho e Emprego 
(MTE), através da Superin-
tendência Regional do Traba-
lho e Emprego em Alagoas.

O Estado alega  que 
tomou providências, como dar 

agilidade ao início da reforma 
e recuperação do prédio-sede 
e à locação de outro lugar para 
abrigar os setores que estão 
funcionando no antigo Produ-
ban. No entanto, a Justiça con-
siderou que as medidas só 
darão resultado em médio e 
longo prazo, pois dependem 
da elaboração de projetos e 
licitações, enquanto que a situ-
ação de insegurança já está 
comprovada e seria impruden-
te aguardar pelas providências 
do governo, havendo risco 
"grave e iminente" aos traba-
lhadores.

A interdição deve durar 
até que todas as providências 
de recuperação e reforma 
sejam finalizadas ou, que lau-
dos atualizados dos órgãos 
competentes acusem a inexis-
tência de risco à segurança das 
pessoas.

Segundo a decisão, um 
relatório da SMCCU, de julho 
de 2012, indica que o edifício 
sede tem sobrecarga na laje, 
falta de execução das normas 

técnicas de segurança da rede 
elétrica e de gás nas copas dos 
andares e demais setores, com 
exposição de fios em forros 
danificados e várias rachadu-
ras e ferragens, apontando a 
deterioração da parte estrutu-
ral do imóvel.

Já os pareceres técnicos 
elaborados pelo Corpo de 
Bombeiros nos dois prédios, 
datados de agosto e setembro 
do ano passado, afirmam que 
dos oito requisitos funcionais a 
serem atendidos para caracte-
rizar um prédio seguro, cinco 
estão altamente comprometi-
dos. Segundo os documentos, 
na ocorrência de incêndio de 
grande vulto "as conseqüênci-
as seriam desastrosas, pois não 
se teriam condições mínimas 
de preservação dos bens e 
vidas humanas que frequen-
tam aquele ambiente", já que 
não há condições de segurança 
contra incêndio e pânico.

O relatório elaborado por 
um auditor do Trabalho do 
MPT em fevereiro deste ano já 
enumerava diversas providên-
cias a serem tomadas nos dois 
prédios, de forma imediata, 
sob pena de interdição.

A reforma externa do 
prédio-sede é mais um risco ao 
servidor, já que vários setores 
do órgão ainda funcionam no 
local. 

O  p r é d i o  d o  a n t i g o 
PRODUBAN foi desocupado 
por alguns servidores no ano 
passado, pela condenação do 
risco de desabamento do local. 
Desde então, alguns setores da 
Sefaz passaram a funcionar 
num prédio alugado na Ponta 
Verde, próximo à Praça Lyons.

TRT determina interdição dos prédios da SEFAZ 

O Presidente da ASFAL Luiz Antonio e do SINDAF Marcos Sérgio 
verificam prédio sede da SEFAZ

3326-6801 - 3311-9487 - 9968-2443

A UNIDAS - União Naci-
onal das Instituições de Auto-
gestão em Saúde realizará de 
1º a 3 de dezembro próximos, 
no Hotel Costão do Santinho, 
em Florianópolis - SC, o 16º 
Congresso UNIDAS – 3º 
Congresso Internacional de 
Gestão em Saúde. O Presi-
dente da ASFAL Luiz Anto-
nio, que também é o superin-
tendente da UNIDAS em 
Alagoas, participará do con-
gresso.

O evento terá o objetivo 
de proporcionar ao público a 
possibilidade debater temas 
importantes que envolvem o 
sistema de saúde do Brasil e 
do mundo. Palestrantes inter-
nacionais e brasileiros de 

UNIDAS realiza seu 16º Congresso Nacional

renome estarão oferecendo 
insumos para a necessária 
reflexão que ajude a equacio-
nar os dilemas do modelo 
assistencial brasileiro.

O público participante 
será constituído por presiden-
tes, dirigentes e executivos de 
instituições públicas e priva-
das; representantes de socie-
dades de classe; acadêmicos e 
outros interessados em ges-
tão da saúde. Como resulta-
do, as experiências debatidas 
neste fórum devem inspirar 
na construção de um modelo 
de assistência à saúde melhor 
para os brasileiros, do ponto 
de vista do custo e da qualida-
de assistencial. Informações e 
inscrição: www.unidas.org.br.

 A empresa CONSSAÚDE estará realizando o I Encontro 

de Gestão em Saúde, nos dias 21 e 22 de Novembro em Mace-

ió, no auditório da Casa da Indústria. O Presidente da ASFAL 

e Superintendente da UNIDAS/AL Luiz Antonio será um dos 

palestrantes desse evento nacional, inédito em Alagoas, que 

contará com importantes palestrantes nacionais nas diversas 

áreas da saúde.

Maceió sediará Encontro

Nacional em Gestão de Saúde

PROGRAMAÇÃO
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SEFAZ promete entregar Escola Fazendária até dezembro

Entidades do Fisco cobram recuperação da Escola Fazendária há mais de cinco anos

O SINDIFISCO, em 

nome das demais entidades da 

categoria, visitou no dia 12/09, 

a sede da Escola Fazendária 

(EFAZ), para acompanhar o 

andamento da reforma do 

prédio. O local está interdita-

do desde agosto de 2007 por 

conta de questões estruturais.

Segundo a Secretária 

Adjunta da Fazenda, Adaída 

Diana, as obras serão finaliza-

das até dezembro próximo, 

havendo empenho para que se 

resolva, dentro desse prazo, a 

instalação do ar condicionado 

central.  

As atividades seguem 

cronograma de execução e, 

estão sendo realizadas a 

pintura do prédio, aplicação 

de piso especial e restauração 

dos pilares de sustentação. 

D e n t r e  o s  s e r v i ç o s 

finalizados estão a renovação 

das instalações elétricas do 

pavimento superior e recons-

trução de dois muros. Outras 

ações estão em planejamento 

e execução como a central de 

cl imatização e da parte 

externa do prédio. 

Segundo a empresa de 

engenharia contratada para 

executar a reforma, as instala-

ções estão sendo reparadas 

desde os fundamentos. “Os 

pilares e a instalação elétricas 

foram todas refeitas, também 

já concluímos os banheiros e 

instalamos as divisórias, 

estamos bem avançados”, 

disse.

Além da reforma da Efaz, 

a secretaria anunciou que fará 

ações em postos fiscais, 

regionais e outros prédios da 

Fazenda de Alagoas.

Prédio da EFAZ já começa a ganhar novo visual

Novo piso especial já está sendo aplicado no local

Jacke Júnior é o autor do livro sobre ICMS

O Maior Centro de Atendimento Médico (Ambulatório) de Alagoas

O  I m p o s t o  s o b r e 

O p e r a ç õ e s  r e l a t i v a s  à 

Circulação de Mercadorias e 

sobre Prestação de Serviços 

de Transporte Interestadual, 

I n t e r m u n i c i p a l  e  d e 

Comunicação – ICMS é um 

dos mais importantes e 

c o m p l e x o s  t r i b u t o s  d o 

S i s t e m a  T r i b u t á r i o 

Nacional.

Em razão disso, inúme-

ras são as perspectivas e 

oportunidades de debate e 

questionamentos que este 

tributo apresenta. Algumas 

delas estão neste livro, que 

reúne uma série de artigos 

sobre o ICMS.

Cada artigo aborda uma 

temática específica relacio-

nada ao ICMS, com objeti-

vos específicos. A exceção 

fica por conta do artigo que 

trata do Código de Direitos 

do Contribuinte, que não é 

tema restrito ao ICMS, vez 

que abrange todo e qualquer 

tributo.

São, portanto, 9 (nove) 

artigos, divididos em dois 

capítulos: o Capítulo 1 possui 

art igos re lac ionados ao 

ICMS e o Simples Nacional; 

já no Capítulo 2 há artigos 

que tratam dos mais variados 

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

ICMS.

No Capítulo 1 tratamos, 

pela ordem: 1.1 a tributação 

do ICMS das empresas 

o p t a n t e s  p e l o  S i m p l e s 

Nacional nas hipóteses de 

omissão de receitas/saídas, 

demonstrando as possibili-

dades da exigência do ICMS 

pelo Fisco; 1.2 a evolução 

legislativa da substituição 

t r i b u t á r i a  d o  I C M S n o 

âmbito do Simples Nacional, 

estabelecendo cronologica-

mente a forma de cálculo do 

imposto devido por substitui-

ção tributária das empresas 

o p t a n t e s  p e l o  S i m p l e s 

Nacional; e 1.3 a exclusão do 

S i m p l e s  N a c i o n a l  e  o s 

créditos de ICMS, destacan-

do os procedimentos para o 

contribuinte usufruir do 

crédito do imposto quando 

da exclusão do Simples 

“Desvendando o ICMS: da teoria à prática”
Fiscal e associado da ASFAL Jack Júnior lança livro desvendando o Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Nacional.

No Capítulo 2 aborda-

mos, também pela ordem: 2.1 

o  P r o j e t o  d e  L e i 

Complementar nº 38/07 

(Código de Dire i tos do 

Contribuinte). Uma análise 

sob a ótica fiscalista; 2.2 a 

base de cálculo do ICMS nas 

vendas à vista, a prazo e 

financiada; 2.3 a substituição 

tributária nas operações 

destinadas a contribuinte não 

inscr i to no cadastro de 

contr ibuintes do ICMS: 

aspectos legais e repercussão 

econômica; 2.4 a alíquota de 

ICMS aplicável na saída de 

mercadoria a ser usada ou 

consumida no próprio Estado 

d o a u t o r  d a  s a í d a ,  m a s 

adquirida por contribuinte 

localizado em outra Unidade 

da Federação; 2.5 a evolução 

legislativa da isenção do 

ICMS na aquisição de veículo 

por pessoa com deficiência; 

2.6 a inexistência de obrigato-

riedade de emissão de NF-e 

e m  t o d a s  a s  o p e r a ç õ e s 

destinadas à Administração 

Pública.
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