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A premiação já 
está em fase de 

escolha dos 
vencedores.

Veja na página 05

Entidades promovem debate com

candidatos ao governo de Alagoas

A ASFAL, SINDAF e SINDIFISCO realizaram um debate com os candidatos a governador, 

visando ouvir as propostas de cada um e, assim, poder escolher aquele que melhor atende aos 

anseios da categoria e da sociedade alagoana. As entidades entregaram também um docu-

mento com reivindicações e propostas dos servidores fazendários.       Veja mais na página 16.

Nesta Edição!
 Jurídico da ASFAL presta 

contas de sua ação..........04

 Eleição ASSIFEAL .........06

 ASFAL implanta novo 

sistema de gestão ...........07 

 Conselho Deliberativo da 

ASFAL entrega título .......08

 Revista Tributária da 

ASFAL ...............................09 

 Coluna do Perrê.............11
 
 Assembleia da 

FEBRAFITE no Acre.........12

 ARTIGO: Erik Bispo.......13

 ARTIGO: O ponto de 

partida será o recomeço .14

Leia na página 03

Deputado Federal 
João Dado fala 
sobre temas de 

interesse do Fisco

ASFAL participa

de Prêmio

Nacional de

Educação Fiscal

2014 com a 

inscrição de 

cinco trabalhos

Novo telefone ASFAL: 3214-8200

 3214-8200

do então para um período de 

perguntas da categoria.

As entidades do fisco 

alagoano entregaram aos 

candidatos, documento com 

sugestões e reivindicações dos 

servidores fazendários, solici-

tando aos candidatos que, 

caso eleitos, incluam em seus 

planos de ação governamen-

t a l .  A  p r e s i d e n t e  d o  

SINDIFISCO, Lúcia Beltrão, 

solicitou atenção especial a 

necessidade do restabeleci-

mento do tratamento isonô-

mico entre as categorias de 

Procuradores, Fiscais e Dele-

gados, todos servidores esta-

duais de carreira de Estado do 

poder executivo.

O SINDIFISCO/AL, 

ASFAL e SINDAF, realiza-

ram no dia 25 de agosto, na 

sede do SINDIFISCO/AL, 

debates com quatro candida-

tos ao governo de Alagoas 

cujos partidos possuem 

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

Câmara Federal, conforme 

prevê a Lei Eleitoral nº 

9504/97. Por esse critério, 

participaram os candidatos 

Renan Filho, Benedito de 

Lira, Mário Agra e Júlio 

Cezar. 

Diante de um grande 

grupo de servidores fazendári-

os, os candidatos tiveram, 

cada um, uma hora para falar 

sobre suas propostas, passan-
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O debate foi organizado pela entidades do Fisco Alagoano

Fundada em
10 Agosto 1960

Asfal Saúde

Presidente do SINDIFISCO Lúcia Beltrão, em nome das demais entidades, entrega documento com reivindicações e propostas do Fisco Alagoano para os 
candidatos ao governo de Alagoas Benedito de Lira, Renan Filho, Máro Agra e Julio César (acima).

Fazendários lotaram o auditório do SINDIFISCO para ouvir os candidatos

Entidades realizaram debate com candidatos ao governo alagoano
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OUTUBRO - 2014

   ABRAHAO ALVES DE SOUZA                          08
ADLA VIVIANE BATISTA DE OLIVEIRA 14
ADRIANA MATOS SOUTO DA ROCHA 04
ADRIANO CESAR B DE VASCONCELOS 07
AGENOR SEVERO DOS SANTOS 02
ALDA CELINE FERNANDES RAMOS 13
AMAURI ALEXANDRE ALVES 14
ANTONIO DE ALBUQUERQUE L FILHO 23
ANTONIO SIMPLICIO FILHO 02
ARNALDO PINHEIRO GAMA 01
ARNOBIO RAMOS MATIAS 17
ARTUR ROGERIO F DA MATA 18
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 EDUARDO F FREITAS 22
CARLOS EDUARDO VIEIRA FONTAN 20
CARLOS HENRIQUE R. TEIXEIRA  27
CECY LIMA DE OMENA MARAIS 22
CELIA MARIA SOARES 12
CELINA LINS DE SOUZA 26
CELINA MEDEIROS DOS SANTOS 15
CHRISTIANA SANTA RITTA 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 M DE LIMA 18
CRISTIANO GEORGE DOS SANTOS 02
CRISTINA LAURA S. DE ALMEIDA 02
DANIEL TENORIO ABS 09
DANIELA AMARAL DE CASTRO 16
DIEGO FREITAS C DE MEDEIROS 01
EDSON BATISTA LUZ 23
ELAINE C. M. DE MELO 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
GERALDO ANTONIO MAIA CAMARA 03
GERSON DE MEDEIROS REGO 31
GERSON LAZARO VAZ GABRIEL 30
GERUSA FERREIRA DA SILVA 13
GILSON ANTONIO DA SILVA 24
GILVAN FREIRE CLEMENTINO 25
GIRLENE MELO DAS NEVES 03
GISELIA LISBOA SILVA VIEIRA 08
HAMILTON RODRIGUES SANTOS 07
HELIO SIMOES COSTA 20
HELION LISBOA DE SA FILHO 10
HERMINIO RICARDO M MORGAN 04
ISABEL DOS SANTOS OLIVEIRA 15
ISMA CARDOSO PONTES 05
ISMAR ALVES MALTA 02
IZABEL ARAUJO DE S C OLIVEIRA 29
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 DOS SANTOS COSTA 27
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 MAROJA GUEDES 22
KLEBERSON DO REGO LIMA 10
LAURITA MEDEIROS TAVARES 27
LUCELIA TAVARES NERI 22
LUCIANA MARIA VIANA LIRA 16
LUCIANA TAVARES NERI 25
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
MARCOS SANTA RITA DE MELO 03
MARGARIDA MARIA DE M AGUIAR 03
MARIA APARECIDA F 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 ROSARIO A DE A FERREIRA 02
MARIA DO R.S.B.SANTOS T.MELO 13
MARIA DO SOCORRO S.DE MELO 19
MARIA DOS SANTOS TAVARES 10
MARIA ELZA DE OLIVEIRA 02
MARIA EUNICE TRINDADE SILVA 23
MARIA HELENA FERREIRA P CRUZ 04
MARIA LUCIA LIMA BRITO 12
MARIA LUCIA OLIVEIRA LIMA  29
MARIA MARTHA ALVES  OLIVEIRA 30
MARILIA CASADO LIMA FRANÇA 09
MARIO SERGIO M DE CASTRO 28
MAURICIO ARAUJO DE OLIVEIRA 25
NAILTON JOSE COSTA IDALINO 13
NEYTON COSTA CARVALHO 09
NICOLE MIRELLY MOURA AMORIM 23
NIEDJA PAULA S V DE ALBUQUERQUE 21
OLDEMBURGO DA S 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
RAFAELA ANDRADE DE VASCONCELOS 24
RANULFO SILVA ARAUJO 07
REBECA GERBASE BUARQUE  11
RICARDO MAGNO F 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
UBIRACILDA SA CAVALCANTE 05
VALERIA COTRIM DE MACEDO 05
VALFREDO DE OLIVEIRA 18
VERA ROUQUAYROL A 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

NOVEMBRO - 2014
  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 M 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 V DA ROCHA 28
DAMARIS LUCIA DE O. COSTA 09
DECITE CAVALCANTE DE SA 12
DELFIM LEONARDO R MAURICIO 06
DENISE QUIRINO V WANDERLEY 08
DIOGO DE M. C. DE ALBUQUERQUE 13
DJALMA VASCONCELOS G. AQUINO 25
DJARIO ALEXANDRE GALINDO 09
DULCE BATISTA MOURA 22
EDGAR FRANCISCO DO N FILHO 14
EDLA DOS ANJOS ARGOLO 25
EDUARDO HENRIQUE A F SILVA 26
EDUARDO N DOS SANTOS 04
ELAYNE CHRISTINA DOS S COSTA 24
ELENICE DOS SANTOS ANDRADE 15
ELENILDA EUGENIA DA COSTA 04
ELIDIA ALVES G DA COSTA 24
ERALDO ABREU Q JUNIOR 13
ETELVINO TAVARES SANTOS 11
FABRICIA REGINA B VERAS 05
FABRICIO REIS MONTARGIL 22
FERNANDA DE MELO BAIA 22
FLAVIA MAGALHAES DE LIMA 10
FLAVIO COTRIM DE B LIMA 18
FLAVIO MELO DE PAULA 02
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 S DE CARVALHO 25

GILBERTO PEREIRA DE S BASTOS 09
GIORGIO AMAURI N BARROS 11
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 ALQUERQUE 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 A COSTA 10
JULIANA MARIA TENORIO JUCA SA 12
LARISSA LINS DA R 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 L 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 S ARAUJO 24
MARCOS FERNANDES DE LIMA 03
MARCOS VIEIRA DOS SANTOS 20
MARIA APARECIDA DA R 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 P DA SILVA 09
MARIA JOSE CARDOSO DE MENEZES 03
MARIA JOSE MENDES GAMA 02
MARIA LUCIA DO N GAMA 09
MARIA LUIZA DUARTE MAIA 05
MARIA MARTA D NEGRI 23
MARIA RAFAELA FEITOSA ALVES 24
MARIA VALERIA A 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 M 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

Marcos Sergio da Silva Ferreira Neto

Yesus Jefferson Lins de Araujo

Marcos Fernandes de Lima

Ivaldo Lopes Pimentel Filho

Marcelo da Rocha Sampaio

Mario Galindo Martins

Emilio Marcelino Pessoa Lira Lins

Eraldo Ferreira Lessa

José Vasconcelos Santos

Antonio Inácio Silva 

Gildenor de Farias Costa

Reinaldo Vasconcelos Malta

José Walter Padilha de Melo

COMISSÃO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
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- Marcos Sérgio da Silva Ferreira Neto  
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- Antônio Inácio dos Santos

- Estela Omena

- Gildenor Farias
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Estamos prestes a mais 

uma eleição que escolherá os 

dirigentes do nosso estado 

para os próximos quatro anos. 

Na página 03 publicamos 

material do deputado federal 

pelo estado de São Paulo e 

integrante do fisco estadual 

João Eduardo Dado. O depu-

tado, sempre atuante em defe-

sas do servidor público, em 

especial os da nossa carreira, 

tem sempre enfatizado a 

importância da representação 

do fisco nas eleições, fortale-

cendo a categoria. 

Infelizmente as eleições 

têm seguido um caminho que 

privilegia os candidatos com 

maior poder econômico. Nos-

sos candidatos ainda sofrem a 

discriminação da lei eleitoral 

injusta, que impõe um afasta-

mento sem remuneração. 

Nessa eleição temos poucos 

candidatos do fisco concor-

rendo, porém, a categoria 

deve escolher candidatos que 

tenham um passado compro-

metido com as causas do sofri-

do funcionalismo público 

estadual.

Organizamos com o Sin-

difisco e Sindaf debate entre 

os principais candidatos ao 

governo estadual, em evento 

concorrido e com boa partici-

pação da categoria, os candi-

datos apresentaram suas pro-

postas, sendo sabatinados 

pelos presentes, de forma 

unânime, concordaram com a 

necessidade de restruturação 

da SEFAZ e comprometi-

mento de escolha técnica, 

para dirigir a fazenda nos pró-

ximos quatro anos.

As entidades representa-

tivas do Fisco Alagoano 

seguem trabalhando unidas, 

no fortalecimento da catego-

ria. Passamos por um período 

difícil nesses oito anos, que 

culminou até com a condeco-

ração de persona non grata, 

aprovado em assembleia das 

categorias, ao atual governa-

dor e secretário da fazenda, 

pelos desmandos administra-

t i vos ,  suca teamento  da 

máquina fazendária e des-

cumprimento de sentença 

judicial, com manobras prote-

latórias, que prejudicaram aos 

servidores fazendários.  

A nova gestão da SEFAZ 

que iniciará  seu mandato em 

janeiro de 2015, tem pela fren-

te grande desafio de restrutu-

ração da SEFAZ e motivação 

dos servidores, pois a gestão 

que está sendo concluída, não 

p r i o r i z o u ,  e m  n e n h u m 

momento, ações que visassem 

o incremento da arrecadação, 

pelo contrário, continuou dis-

tribuindo benefícios deixando 

de fiscalizar segmentos impor-

tantes da nossa economia.

Esperamos também que a 

nova administração atenda 

solicitação da ASFAL feita em 

2008, para cessão de área 

anexa a Escola Fazendária 

(EFAZ), visando a construção 

de nossa sede social, pois até 

hoje não recebemos resposta 

do processo e, a EFAZ, conti-

nuou fechada todos esses anos.

Estamos ainda ajustando 

a implantação do novo sistema 

de gestão da ASFAL. Nosso 

plano de saúde está sendo 

gerenciado pelo novo sistema 

de informática, num trabalho 

árduo de implantação que 

após geração dos rateios nos 

meses de junho, julho e agos-

to, caminha para os ajustes 

finais, mantendo a qualidade 

e segurança na gestão do 

nosso plano de saúde, permi-

tindo a retomada do nosso 

planejamento estratégico 

que, pela dificuldade na 

implantação do novo sistema, 

ficou suspenso.

Das ações do nosso pla-

ne jamento  e s t ra tég i co ,  

implantamos a realização de 

auditorias presenciais que, 

comprovadamente, reduzem 

custos sem nenhuma perda na 

qualidade, visitas aos pacien-

tes internados, acompanha-

mento junto ao Hospital de 

todas as internações, bem 

como aos pacientes em regi-

me domiciliar.

Por fim, desejamos aos 

novos governantes de Alago-

as sucesso na nova adminis-

tração, contando com todo o 

a p o i o  d a  A S F A L ,  

SINDIFISCO e SINDAF.

As eleições 2014 e o futuro do Fisco Estadual

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
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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
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REFORMAS 

PREVIDENCIÁRIAS

Sucess ivas Emendas 

Constitucionais implemen-

taram absurdos como a 

demissibilidade de servido-

res por má avaliação de 

desempenho ou excesso de 

despesa com pessoal. A 

aposentadoria, que antes era 

calculada em valor integral 

aos vencimentos do servidor, 

passou a ser proporcional. 

“Estão passando por cima de 

conceitos seculares de um 

Estado democrát ico de 

direito. Um Estado forte não 

pode prescindir de garantir 

segurança jurídica aos seus 

serv idores” ,  d i sse João 

Dado.

A instituição do Regime 

d e  P r e v i d ê n c i a 

Complementar  para  os 

servidores públicos foi outro 

grande ataque sofrido. “Os 

jovens que vislumbrarem a 

carreira no serviço público 

irão se perguntar: será que 

vale a pena entrar nessa 

fria?”, ressaltou. Em sua 

ref lexão o par lamentar 

q u e s t i o n o u :  “A  q u e m 

interessa fragilizar o Estado 

brasileiro? Ao poder econô-

mico”.

PEC 555/2006

Uma das muitas PECs 

que visam recuperar direitos 

é a PEC 555/2006,  que 

extingue gradativamente a 

Já estamos cansados de 

conviver com toda essa onda de 

violência que assola o nosso 

País, e nós simples mortais, 

somos as principais vitimas, 

pois o Poder Legislativo que 

pode resolver o problema está 

se omitindo de fazer qualquer 

coisa que, ainda, possa nos 

socorrer. Porque da omissão? 

Não sei! Só sei que estePoder é 

o único que pode mexer em 

nossos  Códigos  Penal  e 

Processual Penal, quando 

deveria criar Leis mais duras e 

eficazes, ou inserindo em 

nossos Códigos artigos eficien-

tes que possam coibir com esta 

bandalheira que tanto nos 

maltrata.Oque é preciso é 

acabar com a IMPUNIDADE; 

acabar com os remendos, que 

recheiam o nosso Código 

Penal, quando esses remendos 

deveriam ser  revogados. 

Enquanto isso os advogados de 

porta de cadeia se deslumbram 

com tantas brechas, que só 

beneficiam a  população 

bandida. O Poder Judiciário, 

por  conta disso,  retarda 

processos, se acomoda nos 

julgamentos e, segundo alega, 

que está de mãos atadas, - é até 

compreensível isso!

É preciso dar um basta 

nessa imoralidade, que hoje é a 

nossa Lei Penal, porque ela só 

serve de gozação e, o que 

vemos  é  o  nosso  Poder 

Legislativocalado, como se 

fosse refém do mundo bandi-

do. Lei, essa, que vem massa-

crando a população civil 

brasileira e, olhe tudo isso vem 

piorando de uns dez anos para 

cá. O nosso povo não merece 

isso,  porque o índice de 

criminalidade está crescendo, 

em todos os sentidos, não 

importa a modalidade do 

crime. Os assaltos de rua 

crescem a cada dia, porque os 

taxação previdenciária dos 

inativos. A PEC está pronta 

para ir ao plenário há mais de 

três anos. Já esteve na pauta 

da Câmara por quatro vezes e 

foi retirada. “Infelizmente o 

Congresso Nacional é hoje 

refém do poder econômico, a 

quem não interessa servido-

res valorizados, interessados, 

com direitos previdenciários 

assegurados”, disse João 

Dado. O que pode mudar 

isso? “Mobilização social”, 

apontou ele.

PEC 186/2007

A PEC 186, que determi-

na a criação da Lei Orgânica 

Nacional da Administração 

Tr ibutár ia  (LOAT) ,  i rá 

garantir autonomia funcio-

nal, administrativa e finance-

i r a  à  A d m i n i s t r a ç ã o 

Tr ibutár ia .  “Autonomia 

funcional significa o nosso 

direito de cumprir a lei. Com 

a autonomia administrativa, 

Deputado João Dado fala sobre temas de interesse do FiscoO ponto de partida será o recomeço
bandidos já nem ligam de 

mostrar suas caras, quando 

praticam seus ilícitos, porque 

sabem que com trinta dias, no 

máximo, eles já estarão soltos. 

Está na hora do Congresso 

Nacional- (Poder Legislativo)-

se acordar, já que tal responsa-

bilidade é desse Poder.

Mas, apesar de tudo, eu 

acredito que ainda pode haver 

um jeito.  Por isto estou 

apresentando uma sugestão, a 

Comissão de Constituição de 

Justiça, do Poder Legislativo, 

depois de vários trabalhos, 

estudos e pesquisas, que 

possam coibir ou, quiçá, acabar 

com essa desenfreada violên-

cia, socialização e tráficos de 

todas as ordens. Já escrevi 

vários artigos sobre o assunto, 

às vezes até despercebido, mas 

que hoje só vejo um caminho 

que é reescrevera história do 

Direito Penal, partindo do 

princípio de que, “O ponto de 

partida será o recomeço” e, 

aqui abaixo, cito os principais 

pontosvistos como modo de 

solução.

1º Ponto: Revogar todos 

os artigos que beneficiam aos 

que praticam, ou praticaram, 

os ilícitos penais, pois são esses 

artigos os principais causado-

res da insegurança social, já 

que são eles que deixam 

brechas em nossa lei penal e, 

com isso, elas deixam de serem 

cumpridas, deixando fora da 

cadeia, assassinos de crimes 

fúteis, assaltantes de rua que 

praticam assaltos  à  mão 

armada, assaltantes de banco, 

quadrilhas de todas de todas as 

ordens, traficantes de drogas, 

praticantes de furtos qualifica-

dos, crimes de latrocínio,estu-

pradores e criminosos conside-

rados de primeiro e segundo 

graus, que resultam em fazer a 

festa dos advogados de portas 

de cadeia.

2º Ponto: Pena incondicio-

nal de detenção em cárcere 

privado, sem progressão de 

pena e sem indulto de natal, 

apenas com direito a visita, de 

06 (seis) em06 (seis) meses, 

para menores infratores, 

compreendendo de 16 (dezes-

seis) a 18 (dezoito) anos de 

idade incompletos. A pena 

deverá ser de 20 (vinte) anos, 

para os casos de assassinato por 

motivo fútil; latrocínio; assalto 

à mão armada, seguido de 

morte; furto qualificado; tráfico 

de drogas;formação de quadri-

lha; estupro de incapaz e outros 

crimes,  considerados  de 

primeiro grau.

3º Ponto: Pena incondicio-

nal de detenção em cárcere 

privado, sem progressão de 

pena e sem indulto de natal, 

apenas com direito a visita, de 

06 (seis) em 06 (seis) meses, 

para  maiores  infratores, 

compreendendo de 18 (dezoi-

to) anos, em diante. A pena 

deverá ser de 40 (quarenta) 

anos, para os casos de crime de 

mando; assassinato por motivo 

fútil; assalto à mão armada, 

seguido  de  morte;  furto 

qualificado; tráfico de drogas; 

latrocínio; estupro de incapaz; 

formação de quadrilha e outros 

crimes,  considerados  de 

primeiro grau.

4º Ponto: Prisão Perpétua 

para todos os crimes considera-

dos hediondos, pois assim, a 

meu ver, eles deixarão de serem 

praticados por mais de 70% 

(setenta por centos), dos 

propensos infratores, já que 

pensarão  muito  quando 

quiserem, assim, os praticar.

5º Ponto: Formar um 

grande mutirão de juristas, 

advogados e psicólogos, para 

reestudar e revisar todos os 

Processos Penais dos apenados, 

revisando caso a caso, para em 

seguida ver quem poderia 

r e c e b e r  u m  I N D U LT O 

ESPECIAL, mas com uma 

condição: Se for pego, dali pra 

frente, em qualquer ilícito 

penal, voltará para a cadeia e 

terá que cumprir uma pena, 

assim constituída,  de 20 

(vinte), nos casos explícitos ao 

2ºPonto;de 40 (quarenta) anos 

de prisão, nos casos explícitos 

ao3º Ponto. (Ficando de fora, 

destes casos, os assassinatos 

cruéis de primeiro grau e os 

hediondos, pois estes passarão 

ao explícito do 4º Ponto).

É claro que todo este 

trabalho sofrerá uma nova 

redação de uma Comissão, 

formada por Legisladores e 

Juristas que, por sua vez, 

enriquecerão seu conteúdo em 

tudo que for eficaz.

Agora é só esperar para 

q u e  a   C o m i s s ã o  d e 

Constituição e Justiça do 

Poder Legislativo, ponha em 

prática,  pelo  menos,  os 

principais pontos sugeridos, 

pois só assim me sinto satisfei-

to do dever cumprido ou, 

quem sabe, possoter dado uma 

grande contribuição para 

deixar nossa sociedade mais 

tranquila e que nossos filhos e 

netos possam ter um futuro  

nobre e de paz.
* FTE-IV (Aposentado) e 

Conselheiro do Sindifisco-Alagoas. 

E-mail: rotaro99@hotmail.com

a Secretaria da Fazenda e o 

Governo definirão o seu 

plano de ação, garantindo 

independência do poder 

político. Já a autonomia 

financeira acabará com a 

falta de recursos para o 

desempenho das ações do 

Fisco”, explicou o parlamen-

tar.

A PEC ficou dormitando 

de 2007 até 2012, quando o 

seu autor, o deputado Décio 

Lima (PT-SC), tornou-se 

pres idente da CCJ.  Em 

d e z e m b r o  p a s s a d o ,  a 

Comissão Especial criada 

pela Câmara dos Deputados 

para analisar a PEC 186, 

aprovou, por unanimidade, o 

m é r i t o  d a  Pr o p o s t a  d e 

Emenda à Constituição. A 

Proposta está pronta para ir a 

Plenário e deve ser aprovada 

por 3/5 dos deputados e 

senadores, em dois turnos, 

por se tratar de alteração na 

Constituição Federal.

A PALAVRA É 

MOBILIZAÇÃO

As PECs estão tramitan-

do, prontas para votação, mas 

falta força política. “Em 16 

anos, os servidores públicos 

vivenciaram um verdadeiro 

desastre na garantia de seus 

direitos. No nosso caso, ainda 

não conseguimos, por lei, 

reconhecer os agentes do 

Fisco como carreiras exclusi-

vas de Estado. Devemos 

ampliar a nossa consciência 

política e a nossa representa-

ção no Congresso Nacional”, 

afirmou o deputado.

O parlamentar destacou, 

no entanto, que a ampliação 

da participação política da 

Fenafisco e dos sindicatos 

filiados nos últimos anos foi 

decisiva para importantes 

conquistas dos agentes do 

Fisco, além de afastar várias 

ameaças aos seus direitos.

João Dado assinou uma 

car ta  em que as sume o 

compromisso, com a catego-

ria fazendária, na defesa de 

uma série de princípios e 

projetos. Dentre eles, a 

defesa do Estado e do serviço 

público, o estímulo à cidada-

nia e à educação fiscal, luta 

pela erradicação da miséria, 

de fesa  de uma re forma 

tributária justa, valorização 

da categoria fiscal-tributária, 

aprovação à PEC 555 e à Lei 

Orgânica do Fisco, dentre 

outras.

Apontado como um dos 100 deputados mais atuantes no Congresso Nacional, João Dado é agente fiscal de rendas de São Paulo e 

um importante parceiro nas lutas pela valorização do serviço público e dos projetos de interesse do Fisco.

Robson Araújo

João Dado é Deputado Federal por São Paulo e Fiscal de Tributos
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Quando criança, frágil, 
buscava detalhes!

Ad o l e s c e n t e ,  f o r t e , 
transformar o mundo!

Ad u l t o ,  r e t o m a n d o 
fragilidades físicas, um "super-
herói" meio abatido e mori-
bundo!

Hoje. me vejo ao mesmo 
tempo pequeno...

mas do tamanho do não 
transformado mundo!

Vivendo Cada Segundo!

----------------------------------------

Tenho ainda uma admira-
ção, desde criança, pelas 
pessoas simples que, traba-
lhando em seus trabalhos 
simples e fora do agreste e do 
sertão, retornam vez por outra, 
às suas origens, desta vez para 
presentearem e afagarem seus 
país e seus demais!

Não estão interessadas em 
questionar o por quê das 
guerras...

Não são consumistas, pois 
presenteiam com o que podem 
dar...

Mas possuem o carinho 
perene de, com esse simples 
gesto, dizerem:

"Eu estou aquí... e conti-
nuo a amá-los!"

Nem percebem... Mas 
pessoas como eu, com todo o 
pretenso vernáculo, os admi-
ram como grandes escritores 
sem papel!

São Nobéis da Literatura 
da Vida!

----------------------------------------

Estou abrindo um cartório 
para autenticar abraços...

Porque o tempo passa... E 
as pessoas estarão com certeza 
precisando disso.

Vejo a padronização de 

pessoas que vivem se degladi-
ando, e apresentam seus 
sorrisos formais em gélidos 
abraços...

Vejo cumprimentos que 
simulam tempestade  de 
a f e t o s . . .  e  s e g u i n d o . . . 
Mormaços.

Retorno aos cansaços!

Vejo as convenções sociais 
tomando conta dos sentimen-
tos e afugentando-os, radicali-
zando-os e classificando-os 
entre interesses imorais... e 
formais de meras quimeras...

Como se não existisse o 
contato amigo afagante, por 
um instante... como se eles 
fossem as bestas feras das 
eras...

De repente, amizade virou 
perniciosidade... e convenção, 
verdade!

Meu cartório será uma 
corporação, onde tudo vos será 
padronizado e, até o espírito, 
vos será carimbado.

Dou minha garantia de 
Tabelião Juramentado!

Dou fé... Até a ateus 
desfeinados...

Vos abro um cartório para 

que jamais precisem dele.

Para que jamais se enfei-
em... Nem se descabelem na 
hora do puro afeto... Por 
certo...

Suas tarifas são quão 
caras... Custam uma frustração 
de resto de emoção... Sem 
Sifrão...

Desculpem a melancolia 
impessoal de alarde...

Bem antes que seja tarde!

-----------------------------------------

Estou na Santa e Profana 
Madrugada...

Enquanto não descrevo o 
nascer do sol, escrevo!

Devido à condição física 
nem tão perfeita, começo 
minha caminhada através da 
palavra... É nela que tropeço 
também vez em quando!

Ela que muitas vezes me 
traiu tal qual a perna direita, e 
me jogou ao chão sem per-
dão!... NÃO!

Ela hoje é, e acho que 
sempre foi, a minha melhor 
amiga!

A melhor amante que eu 
poderia ter... Ela... A Palavra 
Escrita!

A palavra, tal qual minha 
perna direita, já me trouxe a 
tristeza de me sentir culpado 
sem culpas, mas hoje, sem 
jamais pedir desculpas, me faz 
sentir-me alado!

Sim... Tenho Asas... Jamais 
serei um ser parado ou calado!

Minha viagem diária 
acontece através da escrita... E 
da maratona que não é corri-
da... é dita!

Perdi o medo... E não 
aceito mais ser questionado por 
"senhores da verdade", que não 
sejam da minha!

Sou "erva daninha"!

Embelezo a ironia trazen-
do as pretensas belezas das 
poesias!...

E com isso vos desejo...

Bons Dias!
*  Er ik  Bispo  (Te imoso 

Andante). Fiscal de Tributos, 
Jornalista, Membro da Associação 
Brasileira de Imprensa)

E, quem sabe, a madrugada seja feita pra escrever?

A frente da representa-

ção jurídica da ASFAL, a Dra. 

Gisele Gondin considera 

satisfatórios os resultados 

advindos de ações judiciais 

em que a ASFAL figura como 

substituto processual defen-

dendo interesses dos associa-

dos, a exemplo da ação de 

enquadramento, cuja efetiva-

ção já ocorrera, erigindo 

todos os integrantes do grupo 

ocupacional tributação e 

finanças que ingressaram nos 

quadros da SEFAZ até o ano 

de 1987 ao último nível da 

carreira no momento da 

aposentadoria.

C o m  o  t r â n s i t o  e m 

julgado da referida demanda 

judicial, o Estado de Alagoas 

foi compelido a efetivar o 

enquadramento dos associa-

dos contemplados na ação, o 

que trouxe para os mesmos, 

ganho financeiro em seus 

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

ascensão materializada no 

que tange ao exerc íc io 

pretérito de cargo público no 

referido grupo.

Em analogia ao ganho 

obtido a frente de ações 

propostas pela ASFAL em 

defesa dos seus associados, 

ressalta a advogada o impor-

tante papel que a Diretoria 

Executiva tem desenvolvido 

n o  â m b i t o  d e  a t u a ç ã o 

concomitante junto à opera-

dora ASFAL-SAÚDE.

A  r e g u l a r i d a d e  d e 

prestação do referido serviço 

em obediência às normas 

legais que disciplinam o uso 

do plano, é marca relevante 

da administração ASFAL-

SAÚDE, fato este confirma-

do ante a ausência de núme-

ro significativo de ações 

jud ic ia i s  onde f igure  a 

o p e r a d o r a  c o m o  p a r t e 

acionada.

Ressalta ainda a advoga-

da que o papel do jurídico da 

ASFAL não se restringe à 

defesa judicial da Associação 

do Fisco de Alagoas, ou 

proposição de demandas na 

justiça, sendo relevante o que 

no cotidiano se desenvolve 

em relação a ações preventi-

vas efetivadas pelo referido 

departamento, cujo intuito 

principal é evitar que seja a 

operadora de saúde proces-

sada na justiça; para tanto, o 

trabalho de consultoria é 

ponto relevante em defesa 

dos interesses da ASFAL, 

c a r a c t e r i z a n d o - s e  e m 

permanente vigilância para 

manutenção dos propósitos 

para os quais foram criados a 

Associação e o plano de 

saúde ASFAL.

Jurídico da ASFAL mantém vigilância em relação ao ASFAL-SAÚDE

UNIDAS negocia reajuste de valores com médicos especialistas

Gisele Gondin é 

advogada da ASFAL

Dirigentes das autogestões em reunião da UNIDAS Alagoas
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A ASFAL, filiada ao 
grupo Unidas,  entidade 
nacional com cerca de 5 
milhões de usuários, que 
representa os planos de 
autogestão, tem enfrentado 
dificuldades com algumas 
especial idades médicas, 
apesar de praticar os maiores 
valores e ter sido o primeiro 
segmento da saúde suple-
mentar, a negociar os paga-
mentos das despesas médicas, 
tendo como referencial a 
CBHPM.

Hoje  es tamos  numa 
difícil negociação com os 
profissionais da especialidade 
gastroenterologistas, pois 

apesar da proposta do grupo 
UNIDAS estar acima dos 
valores praticados no merca-
do nacional e, de todas as 
operadoras com fins lucrati-
vos de Alagoas, a sociedade 
que representa os profissio-
nais médicos não aceitam os 
va lores  p ropos tos  pe la 
autogestão, caracterizando 
um tratamento desigual, pois 
como explica o atual superin-
tendente do grupo UNIDAS 
em Alagoas, o presidente da 
ASFAL Luiz Antonio, essa 
retaliação somente está 
sendo praticada nos planos de 
autogestão.

Para os  usuár ios  da 

ASFAL, caso a paralisação 
prevista para 10 de outubro se 
concretize, trabalharemos 
com os valores praticados 

pela UNIDAS, bem superior 
a média nacional e todas as 
tabelas ut i l izadas pelos 
demais planos de saúde.



Assembleia da FEBRAFITE discute temas de interesse da categoria

Nova sede do SINDAF passa 
a ser no Clube da ASFAL

O Prêmio Nacional de 

Educação Fiscal é uma ação da 

Febrafite, em parceria com a 

Escola de Administração 

Fazendária – Esaf e, visa 

promover a discussão sobre a 

importância social dos tributos 

e o acompanhamento dos 

gastos públicos no Brasil.

A edição 2014 do Prêmio 

Nacional de Educação Fiscal 

está sendo realizada pela 

FEBRAFITE, com o apoio 

das associações filiadas e 

outras entidades de classe 

parceiras e patrocinadoras.

Este ano tivemos 129 

projetos  inscritos e evoluímos 

em organização, através do 

compartilhamento de expe-

riências, com uma reunião 

nacional dos avaliadores do 

prêmio, a fim de executar o 

projeto de forma homogênea. 

A ASFAL, através do secretá-

rio geral Yesus Lins, visitou o 

estado de Pernambuco para 

conhecer e avaliar os projetos 

apresentados, bem como os 

cinco projetos inscritos e 

desenvolvidos em Alagoas.

A ASFAL tem seguido o 

cronograma de desenvolvi-

mento, desde o lançamento em 

20 de março de 2014, passando 

pelo período de divulgação e 

inscrição: de 21 de março a 30 

de maio de 2014. O prazo 

máximo para postagem de 

documentação encerrou-se em 

10 de junho de 2014. O período 

de verificação pelas equipes 

técnicas foi de 01 de julho a 19 

de setembro de 2014, etapa em 

que predominam os trabalhos 

de campo. A seguir, inicia-se o 

O SINDAF – Sindicato 

dos Agentes Controladores 

de Arrecadação e Técnicos 

em Finanças da SEFAZ, está 

funcionando em uma sala no 

Clube Social da ASFAL, no 

bairro do Pinheiro,  que 

acomodará melhor os seus 

associados.

Sempre unidas nas lutas em prol das categorias que 

compõem o Fisco Alagoano, as entidades mantém a espe-

rança de que o próximo governo possa avançar nas reivindi-

cações dos servidores fazendários.

O presidente do SINDAF Reinaldo Malta conta com o 

apoio de todos nesta luta, pois o SINDAF somos todos nós.

Outras informações podem ser obtidas através dos 

fones (82) 9643-0818 - TIM e 8836-4286 - VIVO.

Prêmio Nacional de Educação Fiscal avança em Alagoas
FEBRAFITE informou sobre matérias de interesse do Fisco, em tramitação no Congresso Nacional

Dirigentes dos Fiscos Estaduais em reunião no Acre Reunião do Prêmio de Educação Fiscal da FEBRAFITE

A FEBRAFITE realizou, 

nos dias 14 e 15 de agosto, a 

A s s e m b l e i a  G e r a l 

Extraordinária do Conselho 

Deliberativo e a Reunião dos 

Planos de Saúde do Fisco 

Estadual  Bras i le i ro ,  no 

Irmãos  Pinheiro  Palace 

Hotel, em Rio Branco/AC.

O diretor financeiro da 

ASFAL Marcos Lima repre-

sentou a entidade do evento, 

que discutiu temas como a 

receita de impostos para 

administração tributária 

“Campanha  Febraf i te” , 

tabelas para teto salarial e 

remuneração Fisco Estadual, 

vinculação salarial a agentes 

políticos (proibição/decisão 

do STF), projetos legislativos, 

P r ê m i o  N a c i o n a l  d e 

Educação Fiscal 2014, 10º 

Congresso Febrafite RS.

No dia 15 a pauta tratou 

de debates sobre os planos de 

saúde do Fisco Estadual 

brasileiro, novos convênios e 

eventos. 

 A reunião tratou ainda 

de matérias de interesse do 

Fisco, em tramitação no 

Congresso Nacional como: a 

PEC 05/2011, que trata do 

teto salarial único e PEC 186, 

d a  L e i  O r g â n i c a  d a 

Administração Tributária 

estão paradas na Câmara 

Federal; o PLP 381/2014, que 

t r a t a  d o  P r o c e s s o 

Administrativo é altamente 

invasivo na autonomia dos 

E s t a d o s ,  M u n i c í p i o s  e 

Distrito Federal afetando o 

controle fiscal e o trabalho do 

auditor, a Febrafite acompa-

nha com muito interesse a 

tramitação do projeto. 

Participaram da AGE 

representantes de 22 associa-

ções  do  F i sco  es tadua l 

brasileiro e a Diretoria da 

Febrafite. O presidente do 

Sindifisco – AC, Glaucio 

Saraiva; o secretário de 

Finanças da Secretaria de 

Fazenda do Acre Joaquim 

Manoel Macedo, represen-

tando a Secretária Flora 

Valadares, também prestigia-

ram o evento organizado pela 

anfitriã, a Associação dos 

Fiscais Tributários do Acre – 

Asfit.

período  de  trabalho  da 

Comissão Julgadora: de 01 de 

outubro a 31 de outubro de 

2014.

Em paralelo a isto, a 

ASFAL continua em contato 

com a SEFAZ, representada 

por Aída Gama, coordenadora 

de Educação Fiscal,  e  a 

Secretaria de Educação através 

dos representantes Silvia Jane 

e Pedro Quintela, através dos 

quais incentivamos e apoiamos 

a divulgação dos Cursos de 

formação do Programa de 

Educação Fiscal e seus temas.

Nos últimos três meses 

foram realizadas visitas nas 

cidades de Santana de Ipanema 

e Dois Riachos e, no curso de 

contabilidade da faculdade 

Seune.
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Umas simpaticíssimas, como 

os alemães, os colombianos, os 

costarriquenhos e alguns 

outros. Alguns visitantes com 

um bairrismo amesquinhado, 

fora dos padrões modernos de 

altivez humana, a exemplo da 

seleção Argentina e alguns 

torcedores. Os argentinos, no 

último jogo, mostraram-se 

arredios fugindo ao abraço 

esportivo aos dignos e honra-

dos vitoriosos da copa, os 

alemães.

Foram mais de 700 mil 

turistas passeando em nossas 

cidades, nos trazendo sua 

cultura,  as  maneiras  de 

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

apresentando seus trajes 

típicos regionais. Sentimos 

que muitos destes turistas 

esportivos,  sentiram em 

nossas cidades como é nossa 

culinária, a calorosa e simpáti-

ca recepção do povo brasilei-

ro, sem sombras de dúvidas, o 

povo mais alegre do mundo.

Durante 32 dias fomos 

presenteados com o que, na 

atualidade, o mundo tem de 

melhor em disputas esportivas 

de futebol. Só atira-se pedra 

em árvores que dão bons 

frutos, a FIFA recebeu muitas 

críticas e insinuações de 

leviandades, mas, temos que 

reconhecer  a  excelente 

execução administrativa desta 

entidade. Vamos esperar que 

apareçam provas concretas 

das ilicitudes, por enquanto só 

insinuações inseridas na 

internet.  As exigências com os 

padrões dos estádios, da 

hospedagem aos atletas, do 

transporte, da segurança para 

seleções. Nosso país cumpriu 

seu papel no quesito de 

anfitriões, a nossa alegria e 

cordialidade falou bem alto. Já 

nas estradas brasileiras, diga-

se de passagem, as péssimas 

estradas brasileiras, muitos 

turistas foram acidentados e 

muitos perderam a vida, 

utilizando-as em seus desloca-

mentos entre cidades. Este é 

um dos pontos negativos desta 

copa, e o que dirão as famílias 

destes nossos visitantes?

A FIFA já tem uma longa 

experiência em administra-

ções de copas, e, acho que 

aqui, neste recanto verde-

amerelo,  esta  entidade, 

apresentou sua aptidão, sua 

habilidade e tudo, se não 

ocorreu nos 100%, ficou bem 

pertinho deste parâmetro, no 

que nós brasileiros costuma-

mos falar, durante as prepara-

ções da copa: “Padrão FIFA”.

Alguns atletas, ainda não 

evoluíram no tratamento 

harmônico humanístico entre 

seres racionais. Tivemos, em 

campo, um vampiro e alguns 

trogloditas que não aprende-

ram que futebol é um esporte 

de dribles,  de fintas,  de 

inteligências, de habilidades, 

de artes. O futebol é o esporte 

mais apreciado pela humani-

dade e, não é, como a luta livre 

em que se pode usar pontapés, 

O QUE FICOU DA COPA!

FECHARAM-SE AS CORTINAS DO 

MAIOR ESPETÁCULO DE FUTEBOL DO 

MUNDO AGORA, SÓ NO ANO DE 2018.

O Brasil varonil, nesta 

copa de 2014, recebeu os mais 

notáveis e melhores craques 

de futebol da atualidade. Os 

jogos foram primorosos, 

proporcionaram um espetácu-

lo, tanto para quem gosta, bem 

como, para quem não gosta de 

futebol. No centro das arenas, 

os melhores artistas do futebol 

mundial,  criteriosamente 

escolhidos entre os mais 

destacados em seus países de 

origem. Tivemos 32 nações 

participantes. Somados os 

valores dos passes desses 

atletas, tem-se uma fabulosa 

soma em cifrões de dólares, 

que, hoje, através dos progra-

mas de computadores e com a 

habilidade de bons economis-

tas, se consegue vislumbrar e 

quantificar a riqueza, não só os 

valores de todos os jogadores, 

mas de técnicos, treinadores, 

equipe médica, etc. 

Uma copa é um show em 

que envolve muitos milhões de 

dólares. Belíssimas exibições 

de se ver, de se participar 

direta ou indiretamente, que 

seja dentro dos gramados, ou 

ao lado destes, ou, ainda, 

mesmo distantes utilizando-se 

os meios disponíveis de mídia.

E o que ficou, foram 

saudades da maior interação 

de povos que o nosso país 

registrou em todos os tempos, 

desde que Pedrinho Cabral se 

entusiasmou com nossas 

Terras. Ficaram as lições das 

gentes que nos visitaram, das 

pessoas que vieram torcer, 

participar, fazer turismo. 

socos, golpes de perna, de 

mãos, de braços e que durante 

o embate, da prática esportiva, 

se permite fazer uso de atitudes 

violentas.

Nos corações dos mais 

aficionados do futebol ficou o 

gostinho do quero mais. Há, se 

este evento tivesse durado mais 

um mês, seria um grande 

sonho muito difícil de ser 

realizado na atual conjuntura 

mundial.

Foram 6 bilhões e 600 

milhões de pessoas assistindo, 

por todos os tipos de mídias, no 

mundo inteiro.

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

mazelas, nossos desgostos com 

os políticos mais corruptos do 

mundo, que nos levam as 

verbas de hospitais, estradas, 

escolas, etc., somos felizes, e o 

que nos aparece à frente que 

nos dê a oportunidade de sair 

da rotina, do sofrimento 

constante, ficamos alegres, 

felizes, até, dançamos nosso 

samba, nosso forró, o axé, o 

pagode e uma superabundân-

cia de ritmos, atributos de 

nossa cultura musical. E, por 

aqui, vamos nos adaptando, 

sem aceitar, a corrupção 

endêmica, apenas, aprendendo 

a conviver com ela e, com 

cer teza ,  con t inuaremos 

pedindo  a  proteção  das 

divindades, pois nossa gente é, 

por essência e convicção, 

espiritualista.

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.

Aposentados reelegem Elvio Costa como seu presidente

Associados prestigiaram a eleição da ASSIFEAL

No dia 03 de agosto acon-
t e c e u  a s  e l e i ç õ e s  d a 
ASSIFEAL (entidade que con-
grega os inativos do fisco ala-
goano), ocasião que foram 
eleitos os novos membros da 
Diretoria e Conselho Fiscal 
para o quatriênio 2014/2018. 

O pleito transcorreu num 
clima de harmonia e confrater-
nização dos associados. Ape-
sar de tratar-se de “chapa úni-
ca”, a categoria entendeu a 
importância de participar do 
pleito, manifestando coesão 
em torno do nome do presiden-
te e sua diretoria ora reconduzi-
da.

A ASFAL, através do seu 

presidente Luiz Antonio, dese-
jou parabéns ao presidente 
reeleito, bem como aos demais 
membros da diretoria, dese-
jando manter a parceria entre 
as entidades representativas 
do Fisco Alagoano, em prol do 
seu fortalecimento!

NOVA DIRETORIA: 
Elvio Costa (Presidente), 
demais diretores: Gorett Lima, 
Verônica Sampaio, Mauri 
Pinto, Ernande Jesus, Aunides 
Nunes, Roberto Cavalcante, 
Fátima Santos, Edmundo Tole-
do, Luiz Wanderley, Marina 
Marques, Fleurange Amorim, 
Martha Oliveira, Benedito 
Barros, Gegyne Gusmão.
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Desde o rateio das despe-
sas do mês de junho/2014 que 
o ASFAL-SAÚDE desconti-
nuou o uso do antigo sistema 
de gestão, iniciando a gestão 
do novo sistema Solus. Nesses 
primeiros meses, temos convi-
vido com algumas inconsistên-
cias, naturais nesse tipo de 
processo. A opção pelo siste-
ma da Solus, empresa sediada 
em Londrina no estado do 
Paraná, foi pela expertise da 
empresa na confecção desse 
tipo de sistema, notadamente 
na área da autogestão pois, 
segundo o diretor presidente 
da ASFAL Luiz Antonio, para 
a escolha desse sistema foi 
levado em consideração a qua-
lidade do mesmo e o uso por 
três filiadas à FEBRAFITE, 
que a ASFAL possui convênio 
de reciprocidade, Fisco-Saúde 
em Pernambuco, Cassind em 
Sergipe e Affego em Goiás, 
estando em implantação tam-
bém no AFFEAM no Amazo-

nas e AFRERJ no Rio de Jane-
iro, estando a empresa tam-
bém em fechamento com a 
CAFAZ no Ceará.

Nesses meses iniciais, 
estamos tendo um grande  
engajamento dos funcionários 
dos setores envolvidos no pro-
jeto, como o setor de informá-
tica, produções médicas, con-
tabilidade, financeiro e atendi-
mento, visando a implantação 

total do sistema que visa tam-
bém atender todas as deman-
das impostas pela ANS, que o 
antigo sistema não contempla-
va.

Temos também estreitado 
os contatos com os prestadores, 
médicos, clínicas, hospitais, etc., 
pois os envios de produções e 
cobranças ficam parametriza-
dos no sistema, bem como a 
agilização nos processo de auto-

rizações dos procedimentos.

Com esse novo sistema o 
ASFAL-SAÚDE já está dispo-
nibilizando serviços em seu site 
(www.asfal.com.br), como a 
emissão de segunda via de bole-
to e demonstrativo de utiliza-
ção.

Em breve também estará 
disponível online outros servi-
ços no site como a solicitação 
de carteira, inclusão de novos 
dependentes e demostrativo de 
imposto renda. Para os presta-
dores de serviço o sistema dis-
ponibilizará o novo padrão 
TISS 3.0, que é uma exigência 
da Agência Nacional de Saúde 
- ANS.

Também ressaltamos a 
parceria com nossos usuários, 
que tem entendido os proble-
mas inerentes a mudança do 
processo e, tem colaborado 
com a implantação, através de 
sugestões e criticas enviadas a 
nossa ouvidoria, através do e-
mail ouvidoria@asfal.com.br.

ASFAL implanta novo sistema de gestão do ASFAL-SAÚDE

3326-6801 - 3311-9487 - 9968-2443

“Promover a saúde por 

meio da prevenção e do tra-

tamento do câncer com aten-

dimento humanizado e soli-

dário, contribuindo para a 

qualidade de vida da comu-

nidade." Essa é a missão do 

Hospital CLIOM- único em 

Alagoas no tratamento espe-

cializado contra essa doen-

ça, que, segundo a OMS- 

Organização Mundial de 

Saúde, é a segunda maior 

causa de mortes no mundo.

Desde sua inauguração 

em 1997, a equipe de profis-

sionais da CLIOM, está foca-

da no  atendimento de exce-

lência. Em 2013, amparada 

pelos resultados positivos de 

sua a tuação ,  a CLIOM 

ampliou suas instalações e 

corpo clínico, e se tornou o 

1º hospital especializado em 

Oncologia Clínica do esta-

do. Hoje, o moderno hospi-

tal funciona 24 horas por dia 

e possui serviços de interna-

ção e ambulatórios que con-

tam com a assistência de 

uma equipe multidiscipli-

nar, formada por médicos 

c l ínicos e especial is tas , 

enfermeiros, nutricionistas, 

psicólogos e fisioterapeutas. 

O CLIOM também possui 

UTI móvel e disponibiliza 

tratamentos de quimiotera-

pia, além de auxílio no diag-

Hospital Cliom oferece tratamento humanizado contra o câncer
Unidade de saúde oferece tratamento digno e de qualidade

nóstico radiológico e labora-

torial. 

HOTELARIA- A inten-

ção da equipe é minimizar e 

muito a aparência de unida-

de de saúde, e transformar 

enfermarias, suítes e outras 

dependências do Hospital, 

em ambientes mais acolhe-

dores e aconchegantes. Por 

isso, O CLIOM, tem investi-

do muito nos serviços de 

hotelaria, criando diferenci-

ais e disponibilizando aos 

seus pacientes 25 leitos, espe-

cialmente adaptados para  o 

tratamento oncológico. E 

surpreender positivamente 

os 'hóspedes', tem sido um 

dos grandes desafios da equi-

pe.  A internação acontece 

de acordo com a recomenda-

ção médica, e os internos 

também contam com o apoio 

de profissionais especializa-

dos, que trabalham para 

proporcionar uma assistên-

cia segura, direta e contínua.

PROJETO SOCIAL - 

O Hospital CLIOM realiza 

ainda, um importante traba-

lho social: cuidados paliati-

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

implantação de condutas 

terapêuticas que têm por 

objetivo a melhora na quali-

dade de vida de pacientes e 

famil iares, por meio da 

ÚNICA- UNIDADE DO 

UNIDADE GRUTA 3241-9317 / 3241-0730

Sistema SOLUS vai melhorar o atendimento e dar maior segurança

AUTORIZE O DÉBITO 

EM CONTA DO SEU 

ASFAL-SAÚDE E 

CONTRIBUA PARA A 

REDUÇÃO DA INADIMPLÊNCIA!

CÂNCER DE ALAGOAS. 

Uma instituição sem fins 

lucrativos, criada também 

pelo Diretor Presidente do 

Hospital CLIOM, o oncolo-

gista André Guimarães: 

“Desde que começamos a 

trabalhar, e a atender as 

pessoas doentes com cân-

cer, eu e minha equipe, sen-

timos a necessidade de ofe-

recer um tratamento mais 

digno a essas pessoas, com 

acompanhamento de várias 

outras especialidades, por 

acreditarmos que o indiví-

duo deve ser tratado como 

um todo: mente e corpo. É 

por isso, que aqui o acompa-

nhamento é completo. Com 

a participação de um corpo 

clínico totalmente dedicado 

ao tratamento dessas pesso-

as. A união de forças, de 

conhecimento e qualifica-

ção profissional de oncolo-

gistas, clínicos, nutricionis-

tas, enfermeiras, fazem toda  

diferença. É por isso que, 

deixamos de ser uma clínica, 

e hoje somos um hospital. 

Uma instituição maior, com 

uma missão ainda mais 

importante. O que só nos 

gratifica pelo reconheci-

mento do trabalho desen-

volvido aqui, todos os dias..” 

afirma Dr. André Guima-

rães.

NOVIDADES-  O hospi-

tal CLIOM, já conta com um 

pequeno centro cirúrgico 

para procedimentos mais 

simples. E muito em breve, 

deve ampliar seus serviços. 

Além disso, com o objetivo 

de melhorar  mais a comuni-

cação dentro e fora do Hos-

pital, o CLIOM, tem investi-

do  em assessoria de comu-

nicação e marketing, atuali-

zação de informações por 

meio das mídias sociais (site 

e facebook), e na realização 

de eventos, a exemplo do 

p r o j e t o  M A N H A S 

MUSICAIS”. Que introduz 

a musicoterapia, no proces-

so de tratamento de seus 

p a c i e n t e s .  O  H o s p i t a l 

CLIOM, também acaba de 

formar uma comissão multi-

disciplinar e outra interdis-

ciplinar, para acolher suges-

tões e críticas no que diz 

respeito ao atendimento e 

bom funcionamento da uni-

dade.

SERVIÇO - HOSPITAL 

CLIOM - Atendimento par-

ticular e planos de saúde

Rua Albino Magalhães, 

Farol- 91 Maceió- Alagoas

Fone: (82)3336.4549     

Facebook: Hospital Cliom

w w w. h o s p i t a l c l i o m .-

com.br
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31 de maio a 03 de junho de 2015
Bento Gonçalves/RS

10º CONGRESSO NACIONAL 
E 5º INTERNACIONAL



Em reunião ordinária do 

Conselho Deliberativo - CD 

da ASFAL, ocorrida no dia 11 

de agosto, foi realizado o 

sorteio de um notebook, 

como parte do Programa de 

Prevenção de Doenças do 

ASFAL -SAÚDE, com os 

usuários do plano de saúde 

que informaram seus dados, 

visando adesão ao referido 

programa. O ganhador do 

notebook foi o associado 

Adalvio Lima Vanderlei.

O sorteio do tablet aos 

usuários do plano que solici-

taram autorização para o 

desconto em conta corrente 

foi realizado no dia 08 de 

setembro, tendo o associado 

Adriano Galindo Castor sido 

o ganhador.

Nesta mesma reunião do 

dia 11/08, foi entregue pelo 

presidente do Conselho Deli-

berativo, Cícero Angelino, 

em cumprimento ao que foi 

aprovado na reunião do CD 

realizada em maio/2014, o 

título de Sócio Honorário da 

ASFAL ao Soldado Bombeiro 

Olímpio Rafael Pinto Falcão 

Tavares. O militar tem se des-

tacado em ações em prol da 

sociedade alagoana e atuado 

nas atividades de lazer pro-

movidas pela ASFAL, tendo 

inclusive, realizado socorro 

Conselheiros e diretoria executiva da ASFAL entregam título a bombeiro 

Presença do Comandante Geral dos Bombeiros Cel. Glaucio Alcântara

O Maior Centro de Atendimento Médico (Ambulatório) de Alagoas

A  A S F A L  e s t á 

prorrogando até o dia 31 

de Outubro de 2014, o 

e n v i o  d e  a r t i g o s  e 

trabalhos nas áreas de 

Tributação,  Finanças, 

C o n t a b i l i d a d e , 

A d m i n i s t r a ç ã o  e 

Tecnologia da Informação 

(todos relacionados à 

Secretaria de Estado da 

Fazenda). 

Dent re  os  a r t i gos 

enviados, a FEBRAFITE, 

Federação Brasileira do 

Fisco, estará selecionando 

um para ser apresentado 

em seu próximo congresso 

nacional, a ser realizado de 

31 de maio a 03 de junho de 

2015, no Rio Grande do 

Sul. O autor do trabalho 

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

participação patrocinada 

pela entidade.

O  l a n ç a m e n t o  d a 

Revis ta  Tr ibutár ia  da 

ASFAL está previsto para o 

Autor de artigo da revista tributária da ASFAL, selecionado pela FEBRAFITE,

fará apresentação no próximo congresso da Federação Nacional do Fisco

Fazendário é candidato a Deputado Federal

Prazo para envio de artigos foi prorrogado até 31 de Outubro de 2014

mês de novembro de 2014 e 

estará disponível apenas no 

formato online, no site da 

ASFAL.

P a r a  q u e  p o s s a m 

integrar a publicação da 

Revista, as colaborações 

deverão ser entregues até 

31 de outubro de 2014, 

a t r a v é s  d o  e - m a i l : 

revistatributaria@asfal.com.

br. 

As colaborações devem 

s e g u i r  a s  n o r m a s 

disponíveis em nossa página 

n a  i n t e r n e t 

http://www.asfal.com.br/revis

ta-tributaria/ 

Novo telefone ASFAL: 3214-8200

de urgência em associado da 

ASFAL.

Além do soldado home-

nageado, estiveram presentes 

na reunião o Comandante 

Geral da Corporação coronel 

Glaucio Luiz do Espírito 

Santo Alcântara e Subcoma-

dante Geral coronel Erisson 

Barros.

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

Conselho Deliberativo da ASFAL realiza sorteio
de notebook, tablet e entrega título sócio honorário
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Chegada as eleições de 2014, verificamos a existência de apenas uma candidatura repre-

sentativa da nossa categoria Tributação e Finanças. Trata-se do candidato José Salustiano do 

Santos Filho, cidadão Miguelense, que concorre ao cargo de Deputado Federal, pelo partido 

PRTB, nº 2828. 

Não obstante termos a necessidade de sermos representados, tanto no âmbito estadual, 

como no federal, pois grandes embates da categoria se travam no Congresso Nacional, ainda 

não temos nenhum representante nestas duas casas.

É de suma importância termos companheiros comprometidos com nossa causa, que nos 

representem e façam valer os nossos direitos. 

O fato de não termos mais candidatos aos cargos eletivos, deve-se pela má interpretação do 

texto legislativo eleitoral, quando se pensa que ao se candidatar, o servidor público fica sem a 

sua remuneração nos três meses que antecedem ao registro da candidatura.

Esperamos que nos próximos pleitos eleitorais, a categoria se faça representada de manei-

ra mais incisiva.


