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UNIDAS/AL realiza curso sobre Lei 13003
Curso foi realizado na Casa da Indústria, para representes de hospitais, clínicas, planos de saúde e
laboratórios de Alagoas, através do Dr. José Luiz Toro, advogado do Grupo UNIDAS Nacional,
professor e doutorando em Direito.
A ASFAL e operadoras de planos de saúde de autogestão,
filiadas a UNIDAS/AL, promoveram, no dia 11 de setembro na
Casa da Indústria, o curso sobre a Lei 13003, que trata dos contratos entre planos de saúde e prestadores. O curso contou com
grande participação de clínicas, hospitais, laboratórios e planos de
saúde.
O curso foi ministrado pelo Dr. José Luiz Toro, advogado do
grupo UNIDAS e professor, doutorando em Direito pela
FADISP, professor convidado da Universidade de Coimbra,
presidente do IBDSS – Instituto Brasileiro de Direito da Saúde
Suplementar, membro efetivo da Comissão de Estudos sobre
Planos de Saúde e Assistência Médica, da OAB/SP e
Conferencista Nacional e Internacional.
Os participantes elogiaram o alto nível do curso, que certamente contribuirá com o aperfeiçoamento desses profissionais
em seus locais de trabalho.
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O SINDIFISCO realizou no dia 17 de outubro, eleições visando renovar a diretoria para o
biênio 2016/2017. A eleição ocorreu com grande participação da categoria, que se uniu em
torno de uma única chapa, conduzida pelo Fiscal Emílio Marcelino. A ASFAL parabeniza os
colegas eleitos, na certeza de que continuarão na luta pela defesa dos interesses da categoria.
VEJA MATÉRIA E FOTOS NA PÁGINA 08

FEBRAFITE
aprova filiação
a nova
Central Sindical

Decisão ocorreu na
Assembleia da Entidade
dias 14 e 15 de setembro. A Central visa a
defesa dos interesses do
funcionalismo público.
Veja na página 05
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SEFAZ entrega proposta para acordo judicial da ação do LR
Nesta edição estamos
trazendo uma entrevista com
o Superintendente da Receita
Estadual, Francisco Suruagy,
que nos fala sobre sua atuação
nestes primeiros meses de
governo.
Na capa, registramos
uma charge ilustrando a demora da ação do LR que aflige
toda a categoria. Na verdade,
o descumprimento do art. 52
data de 2002, ano de edição da
lei 6.285/2002.
No fechamento desta
edição recebemos, finalmente, uma proposta do governo
para implantação do LR conforme previsto na Lei nº
6.285/2002, que será levada
para apreciação e discussão
da categoria através de assembleia geral sobre o assunto.
Em relação ao ASFALSAÚDE, registramos as
novas regras da Agência Nacional de Saúde - ANS para
partos normais e programados. Alertamos também sobre
o regulamento do plano no
que se refere nossos prazos de
carência para vários procedi-

mentos e, em especial, sobre a
questão da inadimplência,
pois em caso de ultrapassar 60
dias sem pagamento, o usuário terá que contar novos prazos, causado descontinuidade
em tratamentos de saúde.
Recebemos também da
ANS, determinações para
mudanças em nosso regulamento, que estamos analisando e discutiremos junto ao
Conselho Deliberativo e
assembleia geral, caso necessário.
Na matéria de capa trazemos a cobertura das eleições
do SINDIFISCO, que ocorreu no dia 17 de outubro para
aclamação da diretoria para o
biênio 2016/2017.
Destacamos o clima de
cordialidade e harmonia
entre as duas chapas inscritas,
lideradas pelos colegas Emílio
Marcelino e Irineu Torres,
que dias antes da realização
do pleito renunciou a sua candidatura, fortalecendo a categoria.
Aproveitamos para parabenizar a chapa vencedora,
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comandada pelo colega Emílio
Marcelino, na certeza de que
continuará na luta pela defesa
dos interesses da categoria.
Mantemos nossa disposição em continuar essa luta
conjunta, através da união das
diversas entidades representativas da categoria, sempre em
busca de melhores condições
de trabalho e vida dos nossos
associados.
Temos muitas lutas em
andamento, como a necessida-
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de de celebrar acordo judicial
na ação do LR de forma a
beneficiar a toda a classe,
desatrelar nosso teto vencimental do salário simbólico
do Governador do Estado,
como na maioria dos Estados
e, acompanhar as mudanças
na SEFAZ, FUNSEFAZ e
AL/PREVIDÊNCIA.
Aproveitamos para
desde já desejar um bom final
de ano para todos e, que 2016
nos traga dias melhores.
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ADIRSON DE CASTRO
AFRANIO JORGE DA SILVA
AGUINILTO GOMES CORREIA
ALEIDE REGO LESSA
ANA CLAUDIA FONTAN SOARES
ANA CRISTINA HOLANDA R MARCELINO
ANA DANTAS GONCALVES
ANA MARIA PINTO DE ARAUJO
ANDRE LUIS S GANDOLFO
ANDRE LUIZ DE MENDONCA CAETANO
ANGELA CARMEM R DE LIMA
ANTONIO ALVES MONTEIRO
ANTONIO CARLOS LIMA REZENDE
ANTONIO OLIVEIRA DE MORAES
ANTONIO TENORIO NETO
AUREA MATOS PEREIRA
BENILDO GOMES DE FARIAS
CARLA KUNZLER BENEVIDES ACIOLI
CARLOS EDUARDO GOMES MOURA
CARLOS POSSIDONIO DOS SANTOS
CARLOS TENORIO GAMELEIRA
CARMEM LUCIA DA SILVA
CECILIA FERREIRA BARBOSA
CELEIDA LIMA
CELSA MESSIAS DO NASCIMENTO
CICERA SILVA MELO
CICERO DANIEL SANTOS DA PAZ
CLEBIA GALVAO CARDOSO
CLERY HENRIQUE ROCHA
CONCEICAO A GUIMARAES ROSA
CREUZA CAVALCANTE LIMA
CRISTIANO SAMPAIO V DA ROCHA
DAMARIS LUCIA DE O. COSTA
DECITE CAVALCANTE DE SA
DELFIM LEONARDO RAMOS MAURICIO
DENISE QUIRINO VIANA WANDERLEY
DIOGO DE M. C. DE ALBUQUERQUE
DJALMA VASCONCELOS G.DE AQUINO
DJARIO ALEXANDRE GALINDO
DULCE BATISTA MOURA
EDGAR FRANCISCO DO N FILHO
EDLA DOS ANJOS ARGOLO
EDUARDO HENRIQUE A F SILVA
EDUARDO NASCIMENTO DOS SANTOS
ELAYNE CHRISTINA DOS S COSTA
ELENICE DOS SANTOS ANDRADE
ELENILDA EUGENIA DA COSTA
ELIDIA ALVES GUIMARAES DA COSTA
ERALDO ABREU QUINTELA JUNIOR
ETELVINO TAVARES SANTOS
FABRICIA REGINA BARBOSA VERAS
FABRICIO REIS MONTARGIL
FERNANDA DE MELO BAIA
FLAVIA MAGALHAES DE LIMA
FLAVIO COTRIM DE BARROS LIMA
FLAVIO MELO DE PAULA
FRANCINA LAURA SILVA ARAUJO
FRANCINE SOUZA LOUREIRO
FRANCISCO FERREIRA NERI
FRANCISCO JAECKSON M DE OLIVEIRA
FRANCISCO MAGALHAES NETO
GEJYNE MATOS DE GUSMAO
GERMANA MOTA S DE CARVALHO
GILBERTO PEREIRA DE SOUZA BASTOS
GIORGIO AMAURI NOGUEIRA BARROS
GIRLEIDE DE ALMEIDA BARBOSA
HERILIO MACHADO
HILDA BARBOSA LEITE
IVALDO MARINHO SILVA
IVO REMY R JUNIOR
JACIRO DE ALBUQUERQUE PONTES
JAMES JORGE SOARES DA SILVA
JORGE HENRIQUE V DE ALQUERQUE
JOSE ARNALDO ROCHA BARBOSA
JOSE ARY DE VASCONCELOS
JOSE BARBOSA DA SILVA IRMAO
JOSE CARLOS LESSA
JOSE DOS SANTOS FILHO
JOSE EDSON COIMBRA PEIXOTO
JOSE EDSON L E SILVA
JOSE FRANCINO VALENTIN
JOSE GAMA FILHO
JOSE JESSE FERNANDES LIMA
JOSE LINDBERG DA SILVA
JOSE MARIA DE M. E OLIVEIRA
JOSE MARQUES SILVA
JOSE MAURICIO FIRMINO COSTA
JOSE PEDRO XAVIER SOBRINHO
JOSE REIS DO NASCIMENTO
JOSE SERGIO G COUTINHO
JOSE WALTER PADILHA DE MELO
JOSEPHA DE HOLANDA SARAIVA
JOSUE BARBOSA DOS SANTOS
JULIANA CASTRO DE A COSTA
JULIANA MARIA TENORIO JUCA SA
LARISSA LINS DA R VASCONCELOS
LEILA ROSANA PASSOS DA SILVA
LINDOLFO DE CASTRO LIRA NETO
LUCIANA LIMA DE OMENA MORAIS
LUCIMARA TAVARES NERI
LUIZ ANTONIO WANDERLEY
LUIZ CARLOS QUIRINO CARVALHO
LUIZ CLAUDIO S DE SOUZA
LUIZ DE GONZAGA CAVALCANTE
MADSLEINE LEANDRO DA COSTA
MARCELLO LOURENÇO DE OLIVIERA
MARCELO HENRIQUE MOTTER
MARCOS ALMEIDA DA SILVA
MARCOS ANTONIO CASADO LIMA
MARCOS ANTONIO COSTA LIMA
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MARCOS ANTONIO DA S ARAUJO
MARCOS FERNANDES DE LIMA
MARCOS VIEIRA DOS SANTOS
MARIA CELESTE NOBRE E SILVA
MARIA CELIA SOUZA ACCIOLY
MARIA CONCILIA PINTO GAMELEIRA
MARIA DA GLORIA DOS A CRUZ
MARIA DA GUIA FEIJO
MARIA DAS DORES DA S. MARQUES
MARIA DE LOURDES P DA SILVA
MARIA JOSE C DE MENEZES
MARIA JOSE MENDES GAMA
MARIA LUCIA DO N GAMA
MARIA LUIZA DUARTE MAIA
MARIA MARTA DAMASCENO NEGRI
MARIA RAFAELA FEITOSA ALVES
MARIA VALERIA A T DE OLIVEIRA
MARIA VITORIA G. RODRIGUES
MARIO DE CARVALHO SANTOS
MARIO GALINDO MARTINS
MAURICIO BUARQUE TENORIO
MILTON DE OLIVEIRA MARINHO
NELSON CLAUDIO M S SOBRINHO
NISE QUIRINO CARVALHO
ODESIO TENORIO DE HOLANDA
OTAVIO LESSA SARMENTO
PATRICIA RAMOS DE HOLANDA
PAULO IRAN TELES
RAYSSA MASCARENHAS PINTO
RITA DE CASSIA MOTA SANTOS
ROBSON GOMES AUGUSTO
ROSEANE ACIOLY DA SILVA
ROSIETE DOS SANTOS
RUBENICIO IZIDRO DA SILVA
RUBENS BEZERRA S JUNIOR
RUSIETE PEREIRA DOS SANTOS
SANTINO MONTE S. DE OLIVEIRA
SELMA RAMOS DE OLIVEIRA
SELMA TEIXEIRA DE LIMA
SERGIO AUGUSTO C FERREIRA
SERGIO SILVA DE CARVALHO
SIMONE SCHWARTZ LESSA
SONIA BUAINAIN KASSAR
TANIA MARIA N TAVARES
TANIA PINTO PAES REZENDE
TARCIO RODRIGUES BEZERRA
TEREZA MARIA MARTINS SANTOS
TEREZINHA ENILDA C.DOS S.PITA
URSULINO BARBOZA DA SILVA NETO
VERONICA MEDEIROS SAMPAIO
VINICIUS YOSHINORI YANAGIHARA
WAGNER CUNHA E TORRES
WAGNER JOSE DIAS
WALTER DE MELO MEIRA
WASHINGTON AMARAL DE GUSMAO
WELLINGTON MONTE DE PAULA
WILMAR ROCHA CARRIIJO

FRANCISCO VIEIRA DE AS
GENIVAL LIMA DE CARVALHO
GENIVALDO SILVA REIS JUNIOR
GITANIA PAULINA MENDONÇA
GLACIA PEREIRA TAVARES
GUILHERME FORTES FEITOSA
GUSTAVO DE A. CALHEIROS
HELVECIO FRACASSO
HERMINIO CARDOSO DE OLIVEIRA
ISABEL BARNABE MARTINS
ISENILDE DE MOURA GALVAO
IVAN CHAVES DE ALMEIDA
IVANILDA BRANDAO BARBOSA
JACQUELINE MARIA FEITOSA L LEITE
JACQUES WOLBECK GODOY AMORIM
JACYRA CAVALCANTI GUIMARAES
JANDIRA CELIA
JOAO MARQUES ANTUNES JUNIOR
JOAO RIBEIRO CASTRO NETO
JORGE JUSTINO NEMEZIO
JOSE ADAO BARROS DA SILVA LIMA
JOSE AMAURI BARROS
JOSE CARLOS M. DE OLIVEIRA
JOSE FRANCIMAR NOGUEIRA
JOSE GERALDO AMORIM DA SILVA
JOSE GERARDO DA SILVA
JOSE GONZAGA DE MEDEIROS
JOSE LUIZ DOS SANTOS
JOSEFA DE ALMEIDA SOUZA
JULIANA JATOBA SOARES COUTINHO
JULIANE CALHEIROS W DE OLIVEIRA
LAIS CAVALCANTE T. DE OLIVEIRA
LEONARDO ASSUNCAO DAS VIRGENS
LILIANE ALBUQUERQUE G DA SILVA
LINDINALVA HOLANDA DE OLIVEIRA
LINDINALVA SILVESTRE S DE FRANÇA
LUCIA MARIA DA SILVA BANDEIRA
LUCIA MARIA F DE LIMA
LUCIANE PADILHA DA SILVA
LUCIENE MELO DE OLIVEIRA
LUIZ AUGUSTO TORRES MOTTA
LUIZ EDUARDO DE A FERREIRA
LUIZ FELIPE DOS ANJOS DE M COSTA
LUIZ GONZAGA BITTENCOURT
LUZIA MARTA DA CONCEICAO
MANOEL LUZIA GONCALVES
MARCELO AUGUSTO L SANTA MARIA
MARCELO TENORIO MALTA
MARCOS ANTONIO LINS PESSOA
MARCUS QUEIROZ BRITTO
MARIA AUXILIADORA S.N. PEIXOTO
MARIA CAVALCANTE BRANDAO
MARIA CELESTE NOBRE E SILVA

24
03
20
15
02
18
14
19
12
09
03
02
09
05
23
24
10
19
28
11
19
08
26
25
15
11
06
10
23
20
04
17
28
25
03
23
06
10
19
16
15
19
07
10
19
25
04
01
03
08
25
03
15
25
23
08
12

DEZEMBRO - 2015
ADRIANO PEREIRA NUNES
ALDA OLIVEIRA MATA DA FONSECA
AMINADAB SILVA LIMA
ANA CERISE BARROS DE A MACHADO
ANA ELIZABETH FALCAO TOLEDO
ANA LUCIA LAGES E SILVA
ANA PAULA SARMENTO M MENDES
ANEZIO MARINHO DE MELO FILHO
ANGELA MARIA MELO DE LIMA
ANTONIO BARROS DA SILVA LIMA
ANTONIO INACIO SILVA
APRIGIO NEVES VALENCA NETO
ARNOBIO DE SOUZA FRANCA
ARTHUR GUILHERME BARROS MORATO
AURENITA MEDEIROS DE A SILVA
BRUNO ANTONIO GERBASE BUARQUE
CAIO PETRUCIO VIEIRA DA R CARVALHO
CARLOS ALBERTO DOS S TEIXEIRA
CARLOS PEREIRA CALHEIROS
CARLOS RONALDO C SAMPAIO
CATARINA FERREIRA C.DA PAZ
CELESTE REGINA LEAL LINS
CELIO CAVALCANTE DE ALENCAR
CEZARION TORQUATO DA SILVA
CICERO PEIXOTO CAVALCANTE FILHO
CLARA MARIA VANDERLEI VALENCA
DAISE PRADO SILVA COSTA
DAMIANA CORREA FERRO
DANIELE GOMES MOURA
DANTE BARBOSA DA SILVA
DEA VANDERLEI TENORIO NETA
DELCIO DELIBERATO
DELEUZA MARQUES DOS ANJOS
DILSON DUARTE DA COSTA
DOGIVAL MONTEIRO DE CARVALHO
DOLORES OLIVEIRA DA SILVA
EDNA MARIA CONRADO VEIGA
EDUARDO CALHEIROS BARBOSA
ELISIO FEITOSA FILHO
ELIZABETH COUTINHO DE OLIVEIRA
EPSON ACIOLI SILVEIRA
ERIVAN PINTO TRINDADE
EUNICE MACHADO
EUNICE ZAMBRANO FIRMO BRAGA
EVA MARIA MELO REGO
EVANDRA CRISTINA VIEIRA DA ROCHA
EVANDRO GOMES NADIR
EVANDRO LUIZ FERREIRA L. FILHO
FERNANDA LOPES PONTES DE MELO
FERNANDO ANTONIO C MACHADO
FRANCISCO GELSON DE A.LOPES
FRANCISCO LUIZ B DE A CAVALCANTI
FRANCISCO LUIZ SURUAGY M CAVALCANTI
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MARIA DA SALETE FEITOSA
MARIA DAS DORES A.DOS SANTOS
MARIA DE FATIMA G DA G M BARROS
MARIA DE MENDONCA LIMA
MARIA DO CARMO LINS DA ROCHA
MARIA DO CARMO M MELO WANDERLEY
MARIA DO SOCORRO DE AZEVEDO PETER
MARIA ELIANE DA SILVA
MARIA ESTELA LIMA DE OMENA
MARIA GARDENIA N SANTOS
MARIA GONCALVES CAJUEIRO
MARIA JOSE DE MELO
MARIA JOSE LIMA DE ARAUJO
MARIA MARLENE DANTAS BRANDAO
MARIA ODAIR LESSA DE MOURA
MARIA PETRUCE P CORREIA
MARIA STELA MARTINS CABRAL
MARIA VALDEREZ DA R. LIMA
MARLENE TORRES LIMA
MARNE ARAUJO ACIOLI
MARTA ELIANA LOPES MERLI
NADIR BARBOSA DE ALMEIDA
NAIR GUEDES DA SILVA BEZERRA
NILSON ARAUJO BRANDAO
NIVALDA LIMA MERCENAS
OSCAR JORGE DAMACENO DA SILVA
PATRICIA BUARQUE DA SILVA
PAULA FRASSINETE LINS DE ARAUJO
PAULO CORREIA RIBEIRO
PAULO DE ALMEIDA SILVA
PAULO FLORENCIO DE OLIVEIRA
PAULO GALINDO MARTINS
PAULO JOSE DA SILVA
QUITERIA LOURENCO DE OLIVEIRA
RITA DE CASSIA ALVES CORREIA
ROBERTO JORGE G. F. DA SILVA
ROSANA ACIOLY DE OLIVEIRA
ROSANGELA ALCOFORADO COSTA
SALVADOR HENRIQUE S C DE ALENCAR
SANDRA MARQUES GUIMARAES
SANDRINO RAMOS PEREIRA
SANDRO MAURICIO A SILVA
SERGIO ROBERTO MOURA LEAL
SILVIO RIBEIRO DIAS
SILVIO ROCHA DE OLIVEIRA
SIMONE FARIAS FERREIRA DE SOUZA
TANCREDO PEREIRA
VALMA PEREIRA ANDRADE SILVA
VALTER GUIMARAES
VANILDA DE ALMEIDA FIGUEIREDO
WILSON RODRIGUES SORIANO
YESUS JEFFERSON L DE ARAUJO
ZIBIA DE ALBUQUERQUE MONTENEGRO

EMPRESA
RAMO
Gerencial Cursos
Cursos Contábeis e outros
Integra-Psicologia e Educação Psicóloga/Psicopedagoga
Escola Manu Ducoulombier
Ballet, Sapateado e Cia
SEUNE
Faculdade
DISLUB
Combustível
VIP´s
Seguradora
Odonto System
Plano Odontológico
Posto Amélia Rosa (Jatiúca)
Combustíveis
Gold´Star
Ótica, Jóias, Presentes
SESI
Diversos Serviços
LFG-PRIMA (Jatiúca)
Concursos
FRV Seguradora
Seguros em Geral
Reabilit
Tratamento Estético
Uniodonto
Plano Odontológico
Dra. Geonice Rocha
Tratamento Estético
Érico Gonçalves/Hermano Ferro Arquitetos
Dr. Ary Ferreira Nunes
Clínica de Ortodontia
Realce
Ótica
Art´s Gold
Ótica, Jóias, Presentes
Curso Damásio de Jesus
Concursos
Walmar Coelho Breda Junior
Dentista Ortodontia
Top Fitness
Academia
CNA-Gruta
Curso de Idiomas
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VANTAGEM
FONE
Descontos Especiais
3202-7061
20% desconto
3327-3533
Descontos Especiais
3023-2089
15% e 20% na mensalidade
3336-2640
Acumula Pontos p troca
8818-4455
Condições Especiais
0800-7732234
Condições Especiais
3235-7100
6,5% gasolina à vista
3235-3934
Descontos Especiais
3336-3100
Descontos Especiais
2121-3000
20% desconto
3325-1439
Seguradora
3354-2911
Descontos Especiais
3320-6174
Descontos Especiais
2123-3300
Descontos Especiais
3325-6363
Descontos Especiais
3338-2663
Descontos Especiais
3327-3089
Descontos Especiais
3338-3494
Descontos Especiais
3336-3030
30% desconto
4141-5585
Desconto manut./aparelhos
3032-4517
Descontos Especiais
3223-1300
Descontos Especiais
3241-9317
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Parabéns, Murici!
Eu te parabenizo Murici,
porque faço parte da tua
história, em tuas terras eu nasci
e vivi até os meus nove anos,
mas nunca te perdi de vista,
pois sempre que podia te
visitava mesmo que fosse na
minha adolescência e depois, já
com meus 22 anos, quando
trabalhava em Ibateguara,
como Fiscal de Tributos
Estaduais, fazia questão de ir
por Murici, para que pudesse
passar por ti e lhe lembrar,
mesmo que fosse só de passagem.
Mas, a sua lembrança em
mim, mesmo na minha
inocência de menino, remota
ao tempo, as pessoas e lugares
que conheci e, muito convivi.
Por que não se lembrar dos
banhos no rio Mundaú e no
riacho Beberibe, sempre
a c o mpa nha do do s me us
amigos Nelton Calheiros,
Edilson Tenório e de meus
irmãos Robério e Roldan; por
que não lembrar, também, das
peladas no campo, lá no
Campo Grande, com meus
amigos de infância; como
também as lembranças de
minhas irmãs, Dóris, Rosimar
e Ruth; por que não se lembrar
das pessoas pitorescas e
folclóricas, como o Zé Bilitiu, o
Joaquim do Caldo, do Chéu,
do Chico tamanqueiro, pai do
Petrônio e tantos outros. Como
também não posso deixar de
lembrar-se dos dias de domingo, indo pra Estação ver o trem
chegar; do senhor Júlio Carlos,
dono da padaria do Campo
Grande; dos senhores Jovino e
Juvenal, donos da Usina São
Simeão; do senhor Olavo
Calheiros, marchante; do
senhor Manu Ceabra, barbei-

ro; do senhor Amazonas, do
Cartório; do Armarinho de
Dona Mariinha; do senhor
Amaral, chefe da Estação; do
senhor Jonas Cornélio,
Tesoureiro da Prefeitura; do
s e n h o r Pe d r o Ti m ó t e o ,
Prefeito do Município. Quem
não se lembra da velha
Filarmônica de Murici?
Lembro muito bem do senhor
Luiz Alfaiate que tocava
clarinete e do senhor José de
Alcântara que era tocador de
tuba. Lembro-me do senhor
Pedro Mota, dono da padaria,
lá na Rua do Comércio, pai do
meu amigo Marcelo Caturité;
lembro-me da Rua da Floresta
e do Povoado Cajueiro; das
cavalhadas do azul e encarnado, praticadas por Cauby,
Araquém, Aresqui, Daniel,
Olavo Calheiros, José Berto e
tantos outros cavaleiros; da
fazenda Remédio, do meu
saudoso padrinho Alfredo
Correia, como também de seus
filhos: Humberto, Trajano,
Péricles, Dante, Tito e de
Beatriz; do senhor Wilson,
chefe dos Correios e de sua
esposa, dona Maria; do Rato,
proprietário do bar e restaurante do Rato; do bar da
sinuca, em frente; do doutor
Assis, o nosso querido médico
da cidade; do senhor Antônio
Martins, dono do Cartório; do
senhor Otávio Santos, dono da
venda lá na rua que eu morava,
no Campo Grande; do senhor
Inácio, dono da sorveteria, na
esquina da Rua do Comércio;
do Empório Comercial
(Cerealista), do senhor Mozart
Damasceno; das festas da
Padroeira da cidade, Nossa
Senhora das Graças; do Grupo
Escolar Professor Loureiro; da

Drª Iêda Farias
FISIOTERAPEUTA DERMATOFUNCIONAL
CREFITO: 193156 F

Av. Dr. Júlio Marques Luz, 1146, Jatiúca, Maceió/AL
CEP: 57035-700 (82) 99100-7667 3436-3630
Instagram: ieda_farias E-mail: ieda_farias@hotmail.com

amiga Sônia, da Graça “pinta”,
da Salete e do amigo Julinho;
das irmãs Nelma, Nelba, Nelza
e de seu irmão Nelson, além do
irmão mais novo que era o
Nelton Calheiros, meu amigão
de infância, todos filhos do
senhor Fausto Cardoso, que
era o dono da fábrica de fogos;
do meu querido e amado pai,
de saudosas memórias,
Walfrido Araújo, que todos
conheciam como Araújo, que
era um homem polivalente,
porque além de ser Veterinário
Prático, nas horas vagas era
fabricante de pirulito e cachimbinhos doce, além de ser dono
de um Bazar de Miudezas, lá na
Rua do Comércio, vizinho ao
cinema, onde vendia fogos e
balões nas festas de São
Antônio, São João e São Pedro;
como as máscaras de bobo,
lança perfume, serpentina,
confetes, tintas e apitos, na
festa de carnaval e no Natal, na
festa de final de Ano, vendia as
lampadazinhas de pisca-pisca,
bolinhas de vidro, adereços e
todo tipo de enfeites para as
árvores natalina... Quantas
lembranças boas da minha tão
querida e amada, Murici!
Pois é, apesar de não viver
em tuas plagas, tua lembrança
vive sempre dentro de mim,
pois, além de ter nascido em ti,
meus primeiros passos de
estudante, até me formar,
foram dados em terras tuas, lá
no Grupo Escolar Professor
Loureiro, que lembro bem
das festas de 7 de Setembro,
meu pai enfeitava meu carneirinho Príncipe, de verde e
amarelo, para que eu saísse
desfilando garbosamente, pelas
ruas do centro, em comemoração àquela data festiva.
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Superintendente da Receita Estadual pretende implantar
o sistema de malha fiscal em Alagoas
Além desse sistema, Francisco Suruagy está trabalhando nos sistemas de processo administrativo tributário eletrônico e-pat, domicílio tributário eletrônico, malha fiscal do Trânsito e Nota Fiscal de consumidor eletrônica.

Robson Araújo

Eh! Murici, hoje só passo
em tua porta, quando das
minhas viagens a Canhotinho e
Garanhuns; já que tem alguns
anos que não nos comunicamos, nossos contatos quase
que não existem mais, afinal
nós crescemos, estamos tão
diferentes, não é? Mas, é isso
mesmo! Existe, hoje, uma
pequena distância entre nós,
sou, para ti, um ilustre desconhecido, afinal meus antepassados mais velhos já se foram e
alguns amigos de infância,
também. Hoje, realmente, só
me resta a lembrança daquele
passado maravilhoso, mas que
tenho muito a te agradecer:
“Parabéns, Murici!” Apesar de
estarmos distantes... Você tem
lugar certo no meu coração!
Sempre encontro no
Shopping, aqui em Maceió, o
Nelton Calheiros, este com
mais frequência, também o
Marcelo Caturité e, às vezes, a
minha amiga Graça Tenório, (a
pinta), batemos um bom papo
e depois cada um segue o seu
caminho, afinal, para nós, o
tempo está passando!
* Robson Araújo - É FTE-IV
Aposentado, Conselheiro do
Sindifisco/AL e Membro Honorário
da Academia Alagoana de Cultura.

TRATAMENTOS FACIAIS
TRATAMENTOS CORPORAIS
l Face Up
l Estrias
l Carbo lift
l Criolipólise
TRATAMENTOS
l Acne Free
l Carboxiterapia
ESPECIAIS
l Dermaroller
l Radiofrequencia
l Wedding day
l Derma Clean
l Depilação a Laser
l Peeling Químico
l Celulite e Flacidez
l Clareamento de manchas
l Gordura Localizada
l Recuperação do contorno facial l Drenagem Linfática Manual
l Pós operatório de cirurgia plástica l Pós Operatório de Cirurgia Plástica

OFISCO – Como recebeu o
convite? Foi surpresa?
SURUAGY - Recebi o convite
no dia 02 de janeiro de 2015.
Conheci o Secretário George
Santoro por meio do Confaz
quando ele titularizava a pasta
fazendária pelo Estado do RJ,
como também, já naquela época,
na qualidade de representante
COTEPE de Alagoas, tive a
oportunidade manter uma
excelente parceria e convívio
profissional com os colegas
fazendários da COTEPE do RJ.
Claro que foi uma surpresa, pois
muitos colegas fazendários teriam
também atributos e qualidades
para assumir a Superintendência
da Receita Estadual.
OFISCO – Qual sua forma de
trabalhar?
SURUAGY - Valorizando e
harmonizando ao máximo a
experiência e sabedoria acumulada dos colegas FTE´s IV com a
vontade e determinação dos
colegas aprovados no último
concurso. Enfatizando sempre
aos fazendários que a maior força
d a S E FA Z n ã o e s t á n o s
Secretários ou Gestores simpatizante a causa do Fisco, mas sim
em seus servidores. Não podemos
abrir mão de nossa competência e
conhecimento. Procuro fomentar
sempre a participação. O diálogo
franco e direto. Aprecio sempre a
proatividade e a intenção de
aprender e evoluir (prefiro aquele
que diz que naquele momento
não sabe, mas que se empenhará
em saber).
OFISCO – Como vê a SEFAZ
sendo administrada por um
técnico experiente na área
fiscal? Qual o diferencial? Tem
alguma vantagem?
SURUAGY - Mesmo com todo
o cenário econômico adverso, a
SEFAZ tem neste momento uma
grande oportunidade de continuar
mostrando seu valor e importância perante a sociedade. O Estado
precisa de uma eficiente e
inteligente captação de receitas,
como também da racional e
ponderada utilização destes
recursos e, neste contexto, está
inserido nossa missão. Na crise a
SEFAZ mostra seu valor. E para
capitanear esse processo de
enfrentamento da crise fiscal eis
que surge a necessidade de um

Francisco Suruagy é o Superintendente da Receita de Alagoas

técnico de reconhecida competência e seriedade. Secretário George
Santoro é nacionalmente conhecido por sua conduta profissional.
Sua atuação destacada não se
limita ao Estado do RJ, mas
perante a cúpula da Receita
Federal do Brasil, perante o alto
comando do Ministério da
Fazenda, perante o Tesouro
Nacional, ENCAT, BID e
diversos organismo da sociedade
civil contributiva. O fato dele
também ser servidor público
ajuda a entender o funcionamento
da máquina estatal; contribui na
mentalidade que a SEFAZ não é
órgão de governo, mas sim um
órgão de Estado; facilita a
compreensão de que servidor
público fazendário possui
prerrogativas e peculiaridades que
fazem jus a uma remuneração
justa, adequada e compatível com
a importância de seu mister.
OFISCO – Quais as maiores
dificuldades que tem enfrentado?
SURUAGY - A principal sem
sombra de dúvida é a dificuldade
em permanecer com os níveis de
arrecadação em função da crise
econômica e fiscal que assola o
país. Essa dificuldade é agravada
pelo déficit de sistemas de
fiscalização. Não podemos falar
de fiscalização sem o suporte
tecnológico da Tecnologia de
Informação. Sistemas de fiscalização tem que ser construídos,
formatados e acompanhados. Isso
demanda tempo. Estamos
recebendo o apoio de nossos
colegas ACA´s lotados na
Gerência de Tecnologia de
Informação para mudarmos esse
quadro e colocarmos nossa

SEFAZ no mesmo patamar de
sistemas de fiscalização que os
demais Estados. Tem também a
questão da escassez de mão de
obra em razão do alto número de
aposentadorias, tanto no Grupo
Ocupacional Tributação e
Finanças, como nos Assistentes
Fazendários.
OFISCO – Quais suas metas de
trabalho? O que já realizou? O
que está em andamento?
SURUAGY - Basicamente
seriam: I) malha fiscal eletrônica: aguardando o término de
instalação do data center, porém
iniciaremos o laboratório desta
malha com as empresas do
Simples Nacional, que será
liderada pela Assessoria Especial
do Simples Nacional, recentemente criada; II) processo administrativo tributário eletrônico - epat: na fase de seleção de qual
sistema ou formato de e-pat
elegeremos. Através da GERAC,
Julgamento, CTE e TI vários
sistemas foram conhecidos e
visitados, inclusive há verba do
BID a ser contratada para essa
finalidade; III) domicílio
tributário eletrônico: lei foi
publicada e a partir de janeiro de
2016 faremos nosso primeito
laboratório; IV) Malha fiscal do
Trânsito (Novo fronteiras e
cálculo automático): a UFAL em
parceria com nossa TI está
construindo esse sistema e V)
Nota Fiscal de consumidor
eletrônica: em janeiro de 2016
iniciaremos com as empresas
piloto que já tenham a experiência
da NFC-e em outros Estados, em
abril inicia a fase de adesão a
NFC-e. Há também como meta a
construção dos Postos Fiscais de

Novo Lino e Porto Real do
Colégio, como também a reforma
dos atuais Postos e CRAF´s.
OFISCO – Como pretende
trabalhar o aumento de arrecadação?
SURUAGY - Nosso principal
foco é implantar o sistema de
malha fiscal. Ele seria responsável
por 90% de nossa fiscalização.
Esse sistema já é feito pela maioria
dos Estados e pela Receita
Federal. Baseado no cruzamento
eletrônico e automático de
informações declaradas com a
arrecadação. Constatado divergência o contribuinte será notificado
pelo domicílio eletrônico (que é
certificado digitalmente e já usado
em vários Estados). Ou seja, não
estamos inovando tampouco
inventando a roda, apenas fazendo
o que os vários Estados e a Receita
Federal já faz. Essa malha fiscal
eletrônica jamais substituirá a
mente e o faro do servidor fiscal,
que continuará como principal
centro de inteligência apurando e
buscando as sofisticadas e
inventivas formas de burlar o
Fisco.
OFISCO - Questões como
diárias e adicional noturno estão
sendo pagas?
SURUAGY - Sim.
OFISCO – Como está a questão
da segurança nos postos fiscais?
SURUAGY - Está sendo feito um
Convênio com a PM para que seja
disponibilizado e mantido um
efetivo policial aos nossos postos
fiscais de fronteiras, nos mesmos
moldes da SEFAZ/PE.
OFISCO – Como vê o relacionamento das entidades do Fisco
com a SEFAZ? É importante
essa relação?
SURUAGY - Importantíssima!
Salutar! Necessária! Não se
avança sem o bom diálogo. Temos
que alcançar o que a maioria das
SEFAZ de outros Estados
conseguiram, como por exemplo a
mudança do referencial passar a
ser do Desembargador e incentivos para remunerar nosso esforço
fiscal pelo incremento de arrecadação. Mas sobretudo as entidades
( A S FA L , S I N D I F I S C O E
SINDAF) tem o dever de continuar defendendo o respeito e a
valorização do servidor fazendário.
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A importância da fisioterapia na terceira idade
* Dra. Eloá Mendes
Atualmente, segundo
dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), o
número de idosos vem crescendo gradativamente em
nosso país, trazendo consigo
grandes desafios no que diz
respeito às demandas sociais, econômicas e de saúde. O
aumento dessa população,
requer cuidados cada vez
mais específicos no tocante
as alterações fisiológicas
e/ou patológicas provocadas
pela idade; dessa forma é de
suma importância a fisioterapia na vida dos idosos.
De uma forma geral,
quando falamos em fisioterapia, é comum aos pacientes pensarem em tratamentos baseados simplesmente
em aparelhos, mas nem sempre apenas esse tipo de conduta pode surtir o efeito
desejado, ou seja, temos que
pensar em fisioterapia de
forma abrangente, incluindo outros recursos, como
por exemplo, mobilizações,
alongamentos, fortalecimento muscular, dentre
outros.
A fisioterapia geriátrica
vem crescendo de forma
exponencial nos últimos
anos, atuando não só apenas
na reabilitação, como tam-

bém na prevenção e manutenção das funcionalidades
dos pacientes, buscando
assim, uma melhora significativa da qualidade de vida e
da independência funcional, fazendo com que o indivíduo apresente cada vez
mais uma vida ativa e prazerosa.
Em se tratando de fisioterapia geriátrica, é importante citar os benefícios que
a mesma traz na vida das
pessoas, que vai desde o alívio de dores e desconfortos,
prevenção de contraturas e
deformidades, até melhora
de equilíbrio, capacidade de
locomoção e diminuição do
risco de quedas, tudo isso
para que o idoso apresente
uma vida mais independente.
Todavia, não podemos
deixar de citar a importância
da fisioterapia respiratória
para os idosos, uma vez que
o sistema respiratório é um
dos maiores responsáveis
pelas alterações provocadas
com o aumento da idade. Os
exercícios respiratórios são
amplamente utilizados,
fazendo com que várias pessoas possam ser beneficiadas com a sua atuação, por
exemplo, os idosos acama-

dos ou não; bem como aqueles que irão se submeter a
determinados procedimentos cirúrgicos, no pré e pós
operatório.
A fisioterapia respiratória tem como principais
objetivos, melhorar a capacidade ventilatória, diminuir os riscos de infecção, prevenir doenças respiratórias,
melhorar o condicionamen-

to físico, dentre outros.
Dessa forma, associada à
fisioterapia motora podemos obter excelentes resultados na melhora da qualidade de vida do paciente.
Fica evidente que a
importância da fisioterapia
não está restrita apenas ao
tratamento de determinados distúrbios; o paciente
deve procurar ajuda de um
profissional para que seja
realizada uma avaliação
detalhada acerca de suas
incapacidades e potencialidades. A partir dessa avaliação será traçada a melhor
conduta para o caso, seja de
forma preventiva ou não.
* Dra. Eloá Mendes - Fisioterapeuta - Crefito 199462
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Amigos!... No mês de
julho, em que completei meio
século de vida, deixo-vos
minhas impressões sobre ela,
compartilhadas nas redes
sociais!
É um exercício de fazê-las
conhecer aos que lá preferem,
com respeito, não estar!
É meio século vivido entre
instrutoras quedas e belos
levantares, entre sorrisos e
chorares!
Entre dependências e
independências, entre carências e suficiências!
Entre ausências e presenças, entre tolices e magnificências!
Meio século entre a
minha... e muitas existências!
Lá vai!!
A GRAÇA DE SE FAZER
MEIO SÉCULO!
Reocorrer-me o vislumbre
jovem de que NÃO são os
moralistas de vitrine que são os
donos da verdade!
:
Se existe algo que aprendi,
é que existem belos lugares em
todo canto do mundo!
Às vezes com características diferentes, e a poucos
metros de vc!... E vc na sua
ânsia pós-moderna pura e
desvairada nem os percebe!
Ah!... Eu não estou nessa
paisagem!
Mas outras paisagens
aparentemente mais elementares, passaram a viajar dentro
de mim ultimamente!
:
A GRAÇA DE SE FAZER
MEIO SÉCULO!
Tenho um amigo de 70
anos de idade, e acidamente

inteligente, que diz o seguinte:
"Aproveite Erik!
Vc ainda tem 10 anos!
A partir dos 60 vc vai ficar
invisível!
No máximo vão dizer:
"Vixe!! Lá vem o véio!!!"
Kkkkkkk
Será??
:
Os esquerdistas e os
direitistas deveriam se juntar e
fazer um partido só!
Seus chavões e detratos
quando estão na oposição ao
outro, possuem a mesma
burrice!
Análise consistente:
ZERO!!
:
SOBRE OS ANIMAIS:
Parece-nos existir seres
mais afetuosos e artísticos que
seus criadores!
Os animais são louvores!
Sim!... Os humanos é que
os são seus próprios terrores!
:
U M AV I S O M U I T O
I M P O R TA N T E S O B R E
VIRTUALIDADE!
Aqui, como na vida,
existem os amigos e os colegas!
Se vc curte o que escrevo e
interage mais, vc é um amigo
virtual!

Rua Íris Alagoense, 687,Térreo, Farol

(82)

3202-7061

Se vc não curte, mas
permanece em minha página, é
porque estou te sendo útil de
alguma forma! Somos colegas!
Assim também ajo com
vocês!
O grau de importância,
graças ao Deus da Democracia
e da Altaneiridade, cabe a cada
um escolher, e sem problemas
de melindres!
Afinal, lidamos com
adultos!
:
Mas é claro que haverá
sempre uma nobreza implícita
a ninar tuas preocupações, e a
transformá-las em sonho!
:
Aos arrogantes de Deus
que pensam que quem não
possui as suas crenças tem
cabeça fraca, digo:
Um dia vocês saem da
Idade Média e evoluem!
:
Me mandaram pra "puta
que o pariu"!
Eu fui!
Quando cheguei lá tinha
uma placa: "Lotado!"
E não é que a pessoa que
me mandou, tinha entrado?
:
A GRAÇA DE SE FAZER
MEIO SÉCULO!
"Maturidade é ver homens
que se julgam espertos, como
seres engraçados atrás de suas
mesas!"
( FAUSTO WOLFF )
:
A GRAÇA DE SE
BFAZER MEIO SÉCULO!
Saber que quando se quer
realmente algo, se vai ou se
agenda a era!
O resto é chorumela de

quem espera!
:
Cada vez mais tendo a
consciência de um simples
"Bom Dia" dirigido aos humildes!
Isso lhes importância!
:
Mas andar nos verdes
campos da vida, é não ter medo
de enfrentar as feras que nele
se encontram!
:
" Ve r o s p r e p o t e n t e s
doutores como mendigos!
Ve r o s v e r d a d e i r o s
doutores como seres humanos!
Os primeiros serão postos
em seu lugar!
Os segundos vão louvar
esse tratamento!"
(KUNG FU TZU - O
Honorável CONFÚCIO)
Para mim, "todo dia é dia
de índio"!
Entendeu Caro
Ameríndio?
:
"Como seria bom uma
ditadura minha, não?"
É assim que, no fundo,
muitos "democratas" daqui
pensam!
São libertários no que
interessa!
:
A GRAÇA DE SE FAZER
MEIO SÉCULO!
Brigar somente para
defender idéias e a poesia!
Cada um sabe o lobo que
deve alimentar dentro de sì!
:
Fui Garotos!!
* E r i k B i s p o ( Te i m o s o
Andante). Fiscal de Tributos,
Jornalista, Membro da Associação
Brasileira de Imprensa)

Além do conhecimento,
valores para a vida

G
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A graça de se fazer meio século!!
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ASFAL participa de seminário internacional sobre ICMS
Fisco estadual e especialistas discutem sobre o ICMS e o futuro dos estados
Aproximadamente 300
Agentes do fisco de vários
estados do país participaram
do Seminário Internacional
ICMS e o Futuro dos Estados,
realizado nos dias 16 e 17 de
setembro, no Hotel Casa
Grande Resort & SPA no
Guarujá em São Paulo, com
realização da Associação dos
Agentes Fiscais de Rendas do
Estado de São Paulo
(Afresp), do Núcleo de
Estudos Fiscais e a Escola de
Economia de São Paulo,
ambos da Fundação Getúlio
Vargas e do Jornal O Estado
de São Paulo, além do apoio
da Secretaria da Fazenda do
E s t a d o d e S ã o Pa u l o e
Febrafite.
A mesa de abertura foi
composta por: Renato Villela
(secretário da Fazenda do
E s t a d o d e S ã o Pa u l o ) ,
Ro d r i g o K e i d e l S p a d a
(presidente da Afresp), Rolf
Kuntz (colunista de economia do jornal O Estado de S.
Paulo), Artur Swistak (do
Internacional Monetary

Fund Fiscal Affair
Department), Eurico Diniz
de Santi (professor de Direito
Tributário da FGV), Roberto
Kupski (presidente da
Febrafite), Mirian Arado
(presidente do Sinafresp) e
Nelson Machado (exministro da Previdência), que
r e p r e s e n t o u Yo s h i a k i
Nakano (ex-secretário da
Fazenda).
O presidente da Afresp,
Ro d r i g o K e i d e l S p a d a ,
explicou que o Seminário
representa um primeiro
esforço, no qual a Afresp se
junta a seus parceiros, para
discutir as diversas dimensões
do problema tributário,
dentre as quais se coloca a
dimensão operacional. “Nós
da Afresp temos por certo
que o Seminário é apenas
uma etapa de um trabalho
que não se esgota nos dias de
sua duração. Ele abre uma
discussão mais ampla e
proveitosa quanto mais
soubermos aprofundar a
análise dos nossos problemas

Diretor Presidente Luiz Antonio (acima) e
Diretor Financeiro Marcos Lima da ASFAL

Plenário do Seminário Internacional

e mais próximos estivermos
do interesse da sociedade”,
disse Spada.
O evento reuniu nomes
de notório saber tributário,
do porte de Artur Swistak,
Isaías Coelho, Bernard Appy,
Nelson Machado, Fernando
Rezende, Clóvis Panzarini,
dentre outros, além de
representantes de instituições como o Fundo
Monetário Internacional, o
Banco Interamericano de
Desenvolvimento, a
Fundação Getúlio Vargas
(Núcleo de Estudos Fiscais e
Escola de Economia de São
Paulo), além da Febrafite

(Federação Brasileira de
Associações do Fisco
Estadual).
O Seminário abordou os
problemas tributários do
ICMS que podem afetar
aspectos importantes da vida
nacional e notadamente dos
Estados. Como pano de
fundo para o debate, foi
apresentado um quadro do
panorama internacional de
tributação do consumo em
nível subnacional e suas
melhores práticas. Com essa
referência, foram discutidos
os problemas do ICMS nas
suas dimensões federativa,
econômica e operacional.
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Assembleia da FEBRAFITE decide se filiar a Central Sindical
A ASFAL participou da
Assembleia Geral
Extraordinária - AGE da
Federação, no Guarujá/SP,
realizada de 14 a 15 de
setembro. A reunião contou
com a presença de dirigentes
das associações filiadas à
Febrafite em 16 unidades da
federação.
A AGE tratou sobre as
PECs 443/2012, 147/2013 e
391/2014 e 102/2015
(Remuneração por
Subsídio/Parâmetros do
Judiciário), que envolvem
questões salariais dos
auditores fiscais e a posição e
ações que a Federação deve
tomar em relação às matérias.
Foram ouvidos os
representantes das entidades,
que expuseram a situação
salarial de cada estado.
A filiação da entidade à
Pública – Central do Servidor
também foi aprovada durante
a Assembleia Geral
Extraordinária. A Pública é a
13ª central sindical do país e
objetiva atuar pela
valorização do serviço público
e seus servidores, primando
pela qualidade e
transparência.
A central representa
servidores públicos de todo o
país, de todas as categorias,
das três esferas de poder e o
funcionalismo de União,
estados e municípios.
Entre as pautas de defesa
da entidade está a proibição
da terceirização nas atividades
essenciais do funcionalismo

Participantes das entidades que compõem a FEBRAFITE

público, valorização da
carreira do servidor,
investimento na qualificação
desses profissionais, redução
de cargos comissionados e
indicações políticas e criação
de aferição para
produtividade no setor.
“O trabalho da Central
representa um desafio e mais
um aliado para todos os
servidores. Sobretudo neste
momento de crise na
economia e na política”,
destacou Roberto Kupski,
presidente da Febrafite.
Parcerias com
instituições internacionais
Durante a AGE também
foi abordado sobre as ações da
Federação com instituições de
outros países. Foi aprovada a
tradução e publicação do
Manual da Administração
Tr i b u t á r i a d o C e n t r o
Interamericano (Ciat), que foi
distribuído para todas as
associações e entidades do
Fisco.
Também foi abordado
sobre a participação da
Febrafite em evento
promovido pela Associação
dos Profissionais da Inspeção

Tributária (Apit) na cidade de
Porto, em Portugal em 2016.
A AGE deliberou que o tema
será novamente debatido na
próxima reunião da Federação
que ocorrerá em Brasília nos
dias 23 e 24 de novembro, já
com apresentação da
programação e data prevista
pela Apit.
Nota contra o ajuste fiscal
Ainda durante o evento, a
FEBRAFITE divulgou uma
Nota Pública repudiando as
propostas dos governos
Federal e estaduais para
enfrentar a crise econômica.
A nota, assinada por todas
as entidades filiadas à
Federação, destaca que os
governos não podem jogar
sobre o trabalhador, em
especial o servidor público, o
custo do ajuste fiscal.

Na nota, a Assembleia
manifestou sua oposição às
medidas que enfraquecem as
instituições, trazem
insegurança aos servidores,
suas famílias e a sociedade em
geral, como por exemplo,
cortes de ajustes salariais já
acordados, perdas de direitos
trabalhistas, como o fim do
abono de permanência, a
suspensão dos concursos
públicos e o aumento de
impostos.
A Febrafite apontou, em
seus estudos técnicos, soluções
para aumentar a arrecadação
sem onerar o contribuinte e
penalizar o servidor. Além
disso, em defesa do Pacto
Fe d e r a t i v o é u r g e n t e o
refazimento dos contratos das
dívidas dos Estados e a
revogação da Lei Kandir.

AUTORIZE O DÉBITO EM
CONTA DO SEU
ASFAL-SAÚDE.
PARA SUA MELHOR
COMODIDADE OFERECEMOS DUAS
DATAS 16 OU 25! LIGUE 3214-8200

Julho/Setembro de 2015

Nº 93

Ano LV

Julho/Setembro de 2015

ANS determina novas regras sobre parto na saúde suplementar

CASSIANO BARROS
“O Gentleman”

qualificadas à mulher, ao
informá-la sobre os riscos que
podem ser gerados em
decorrência de um procedimento cirúrgico desnecessário,
ela estará mais segura na
decisão em relação ao seu
parto, escolhendo o melhor
para sua saúde e a de seu
bebê”, afirma o diretorpresidente da ANS, José
Carlos de Souza Abrahão.
“Essa medida é parte de uma
estratégia maior da ANS, que
busca incentivar o setor –
beneficiárias de planos de
saúde, operadoras, hospitais e
médicos - a mudar o modelo
de assistência ao parto e
nascimento, promovendo uma

crescente melhoria nos
cuidados à gestante e à
criança”, completa.
O Partograma passa a ser
considerado parte integrante
do processo para pagamento
do procedimento. Nos casos
em que houver justificativa
clínica para a não utilização do
documento, deverá ser
apresentado um relatório
médico detalhado. Se a
cirurgia for eletiva, o relatório
médico deverá vir acompan h a d o d o Te r m o d e
Consentimento Livre e
Esclarecido assinado pela
beneficiária, que substituirá o
Partograma no processo de
pagamento do procedimento.
Com o Cartão da
Gestante, qualquer profissional de saúde terá conhecimento de como se deu a gestação,
facilitando um melhor
atendimento à mulher quando
ela entrar em trabalho de
parto. A Carta de Informação
à Gestante contém orientações e informações para ela
tenha subsídios para tomar

decisões e vivenciar com
tranquilidade o parto.
O Partograma é importante para casos em que, por
exemplo, haja troca de
médicos durante o trabalho de
parto. Nele devem constar
informações como se a mulher
é diabética, tem hipertensão,
que remédios está tomando,
como estão as contrações, se
há sofrimento fetal, se o parto
não progride, entre outras.
As informações sobre as
taxas de partos devem estar
disponíveis no prazo máximo
de 15 dias, contados a partir da
data de solicitação.
“Para ter acesso aos
números de partos normais e
de cesáreas, a beneficiária
deverá solicitar à operadora,
através dos canais de comunicação disponibilizados telefone, e-mail, correspondência ou presencialmente. Os
dados devem ser fornecidos
por escrito e em linguagem
clara”, explica Raquel Lisbôa,
gerente-geral de Regulação
Assistencial da ANS.
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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.

Resolução Normativa nº 368 pretende estimular o parto normal e reduzir as cesarianas desnecessárias.
Planos de Saúde serão obrigados a fornecer o Cartão da Gestante e a Carta de Informação à Gestante.
Já estão valendo as novas
regras estabelecidas pela
Agência Nacional de Saúde
Suplementar - ANS, para
estimular o parto normal e
reduzir as cesarianas desnecessárias. Com a entrada em vigor
da Resolução Normativa nº
368, as operadoras de planos
de saúde, sempre que solicitadas, deverão divulgar os
percentuais de cirurgias
cesáreas e de partos normais
por estabelecimento de saúde
e por médico.
Também serão obrigadas
a fornecer o Cartão da
Gestante e a Carta de
Informação à Gestante, no
qual deverá constar o registro
de todo o pré-natal, e exigir
que os obstetras utilizem o
Pa r t o g r a m a , d o c u m e n t o
gráfico onde é registrado tudo
o que acontece durante o
trabalho de parto.
“O parto é um dos
momentos mais importantes
na vida de uma mulher e de sua
família e nós acreditamos que,
ao fornecer informações
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A profissão, de notário
público, caiu como uma luva,
ajustou-se perfeitamente a
sua personalidade. Avizinhase dos quarenta anos de
ininterruptos trabalhos com
dedicação exclusiva, de
maneira plena e com todas as
forças aos serviços cartoriais.
Cassiano Barros desde
que aprovado em concurso
público e nomeado para o
cargo de tabelião, se orgulha
de falar aos quatro cantos,
que: “Em quarenta anos,
jamais tirei férias!” Aliás, na
verdade, desde que começou
a trabalhar, e já são quase
sessenta anos, “nunca tirou
uma só férias”.
Seus pais: Elias Cassiano
Barros e Maria Jorge do
Nascimento, agricultores no
município de Paulo Jacinto,
cansados do trabalho na
lavoura, em 1949, resolveram
transferir sua residência,
definitivamente, para a
Capital alagoana e com eles
vieram seus pais e todos os
seis filhos. Daí, então, chega a
Maceió o garoto de sete anos:
Sebastião Cassiano Barros
que logo é levado a estudar no
Patronato da Virgem
Poderosa das Irmãs
Carmelitas no bairro da
Pajuçara. Após o aprendizado
das primeiras letras é matriculado no Grupo Escolar
Diegues Júnior, aonde
conclui todo o curso primário,
em seguida passa a estudar no
Ginásio José Euzébio terminando o curso ginasial
(primário e ginasial é o atual

ensino fundamental). Formase em Administração pela
Escola Técnica de Comércio
de Alagoas para, logo após,
diplomar-se em contabilidade
pela Escola Técnica de
Contabilidade de Maceió. No
ano de 1984, bacharela-se em
direito pelo Centro de
Estudos Superiores de
Maceió – CESMAC. Paralelo
a esses cursos, sempre
procurou aprimorar-se,
participando de inúmeros
outros ligados às atividades
cartoriais, como vinculados
ao ramo do direito.
TRABALHO
Sentindo a necessidade
de ajudar os pais e ter sua
interdependência financeira,
começa a trabalhar aos treze
anos, levado pelas mãos do
Deputado Abrahão Fidelis de
Moura, no Jornal “Diário de
Alagoas”, situado na Rua Boa
Vista - centro de Maceió, uma
empresa do Senhor Sebastião
Marinho Muniz Falcão que
seria Governador do Estado
de Alagoas. Ali, passa cinco

anos desenvolvendo suas
atividades na expedição do
jornal.
Surpreendentemente,
com pouco mais de dezoito
anos, é chamado, por telefone, pelo próprio Governador
Muniz Falcão que queria que
ele fosse ao Palácio para
conversar.
Ao encontrar-se com o
governador, este lhe pergunta:
- Cassiano, você quer
trabalhar no serviço público?
- Sim, Dr. Muniz, este é o
meu maior sonho!
Cassiano recorda que
esse fato foi a maior e mais
emocionante surpresa de sua
vida, mantém, ainda hoje,
uma enorme gratidão àquele
homem.
Com essa nomeação
ingressa no quadro de
f u n c i o n á r i o s d o Po d e r
Judiciário, sendo designado a
prestar serviços no Fórum da
Capital no ano de 1960. No
exercício de 1971 foi designado para responder, como
escrivão titular, pela 9ª. Vara
Criminal Pública. Em 1975,
presta serviços, como escrivão, a 2ª Zona Eleitoral de
Alagoas, nesta trajetória,
também responde pela
escrivania da 3ª Zona
Eleitoral.
Em 1976, se submete ao
concurso público, consequentemente, é aprovado e
nomeado para exercer, em
caráter efetivo, o cargo de
Escrivão da 11ª Vara Criminal
da Comarca da Capital, ato
assinado pelo Governador
Divaldo Suruagy em 01 de
abril de 1977.
Caminhando ao lado de
suas atividades funcionais,

enveredou-se pelos seguimentos sindicais e sociais.
Sendo eleito presidente, por
duas gestões, para o Sindicato
dos Servidores do Poder
Judiciário de Alagoas. Na
categoria social, é também,
por duas gestões, eleito
tesoureiro geral da Federação
Nacional dos Serventuários
da Justiça – FENAJU.
No início do exercício de
1980, Anatércia Costa Santos,
sua colega serventuária da
justiça, lhe propõe uma
permuta entre seus serviços
de oficial do Cartório do 9°
Ofício da Vara de Família da
Comarca de Maceió, aonde
matinha titularidade, para o
Cartório da 11ª Vara Criminal
da Capital onde Cassino era o
titular. O Governador
Guilherme Soares Palmeira
aceita o acordo concedendolhes a permuta, e dá oficialidade em ato publicando no
Diário Oficial do Estado de
Alagoas no dia 12 de fevereiro
de 1980.
S E B A S T I Ã O
CASSIANO BARROS mantém
uma assiduidade irrepreensível, chega sempre, muito
antes do início do expediente,
que começava às oito horas.
Ausenta-se para o almoço,
que, rigorosamente, o faz em
torno de uma hora seguindo,
então, sua rotina de trabalho
até às dezessete horas.
Um homem competente,
de generosa humildade, com
acentuado toque de finesse,
irretocável em seus modos na
recepção a todos que o
procura. Para melhor definilo, juntamos nosso pronome
indefinido e buscamos a força
da locução inglesa para assim
qualificá-lo: “Um Gentleman”.
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ASFAL ALERTA: Exclusão por inadimplência após 60 dias
de atraso gera nova contagem de carência
Alertamos aos nossos
usuários que de acordo com
o nosso regulamento e amparado pela Lei 9656/98, que
disciplina o funcionamento
dos planos de saúde, a rescisão do contrato de adesão
pela falta de pagamento do
plano de saúde, poderá ocorrer se o beneficiário ficar
inadimplente por mais de 60
dias, bastando ser notificado
até o 50º (quinquagésimo)
dia de inadimplência (art. 13,
II, Lei 9.656/98).
No período de 12 meses,
os dias de atraso podem ser
somados, no entanto, a lei
não permite que a empresa
cancele o plano na hipótese
em que o segurado se encontre internado.
A ASFAL alerta aos usuários do ASFAL-SAÚDE que
entre as implicações do cancelamento por inadimplência ou a saída espontânea do
plano de saúde, está a necessidade de cumprimento integral de novas carências, para
todos os casos previstos na
lei.
Em qualquer dos casos o
usuário, sendo excluído do
plano de saúde pela inadimplência prevista no art. 13, II
d a L e i 9 . 6 5 6 / 9 8
(INADIMPLÊNCIA), ou
por sua própria vontade,
gera uma nova contagem nos
prazos de carência, também

previstos na lei 9656/98.
Prazos de carência são
limites de tempo máximos
que a operadora de planos
de saúde pode exigir, para
cobertura de determinados
procedimentos, ou para as
doenças e lesões preexistentes. O beneficiário tem
cobertura parcial temporária até cumprir dois anos de
carência.
Abaixo um resumo dos
principais casos de carência
constantes da Lei 9656/98:

b. cirurgias eletivas,
internações clinicas ou hospitalares: 180 (cento e oitenta) dias;
c. parto normal ou operatório: 300 (trezentos)
dias;
d. tomografia computadorizada, ressonância magnética e litotripsia extracorpórea, tratamentos de escleroterapia, fonoaudiologia,
quimioterapia, radioterapia, fisioterapia e acupuntura : 90 (noventa) dias;

Situação

Tempo a ser aguardado após a
contratação do plano de saúde

Casos de urgência (acidentes pessoais ou
complicações no processo gestacional) e
emergência (risco imediato à vida ou lesões
irreparáveis)
Partos a termo, excluídos os partos
prematuros e decorrentes de complicações
no processo gestacional
Doenças e lesões preexistentes (quando
contratou o plano de saúde, a pessoa já
sabia possuir)
Demais situações
Os prazos acima referem-se ao máximo permitido
pela lei.
Abaixo temos os prazos
de carência previstos no
regulamento do ASFAL SAÚDE:
a. consultas médicas,
exames e radiografias de
apoio ao diagnóstico: 30
(trinta) dias;

e. cateterismo, angioplastia, revascularização do
miocárdio e cirurgias cardiológicas: 180 dias;
f. urgência e emergência: 24 (vinte e quatro)
horas, sendo que, cumprida
a referida carência, porém
ainda em período de carência para internações, a
cobertura será restrita às
primeiras 12 horas em regime de Pronto Socorro, conforme resolução do CONSU
nº 211/98.

24 horas

300 dias
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O associado da ASFAL
e fiscal de tributos Francisco
Emiliano da Silva foi um dos
dez agraciados deste ano
pela Medalha do Mérito
Sílvio Carlos Luna Viana,
em reconhecimento ao
trabalho que desenvolve há
29 anos junto à administração pública estadual, no
quadro efetivo da
Secretaria de Estado da
Fa z e n d a d e A l a g o a s SEFAZ.
Emiliano, como é
conhecido pelos colegas de
trabalho da SEFAZ, é chefe
de Sistematização da Ação
Fiscal e foi indicado à
honraria ao lado de outros
59 servidores de outras
secretarias estaduais,

figurando entre os dez
agraciados por sua história
proativa e decisiva para a
modernização dos procedimentos fiscais em Alagoas e
aperfeiçoamento do atendimento aos contribuintes,
cruciais para a eficiência do
Fisco.
No decorrer de sua
jornada, Emiliano contribuiu para a estruturação
pioneira da sistemática da
substituição tributária; para
implementar o módulo de
arrecadação dentro do
Sistema Gestor Fazendário;
i n f o r m a t i z a r o s Po s t o s
Fiscais da Sefaz; implementar a rede virtual interna e
desenvolver sistemas
importantes para as rotinas

ASFAL parabeniza seu associado Francisco Emiliano da Silva

p r o d u t i v a s d a Fa z e n d a
estadual, a exemplo do
sistema que facilitou auditoria de movimento financeiro
do setor atacadista.
Como justificativa
apresentada pelos colegas
de trabalho para indicação

ASFAL-SAÚDE participa de
evento na Santa Casa de Maceió

180 dias

ouvidoria@asfal.com.br
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Associado da ASFAL recebe medalha Sílvio Viana

24 meses

OUVIDORIA
Reclamações @ASFAL.
Sugestões
COM.BR
Denúncias...
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A A S FA L , j u n t o d a s
operadoras de planos de
saúde, participaram no dia
25/09, no Hospital Santa Casa
de Maceió, do 3º encontro do
programa de relacionamento
com as operadoras de saúde,
evento organizado pela Santa
Casa, que visa estreitar o
relacionamento com as
operadoras de planos de
saúde, responsáveis pela
manutenção do sistema de
saúde suplementar no Brasil.

O evento foi realizado em
forma de mesa redonda,
proporcionando debate entre
os palestrantes e os participantes, que teve como tema:
LONGA PERMANÊNCIA.
QUAL O DESAFIO?
Representando o segmento de autogestão, foi apresentada uma palestra por
Patroclus Quintela de
Medeiros, Gerente Regional
de Alagoas do plano de saúde
GEAP.

UNIDADE GRUTA 3241-9317 / 3241-0730

do servidor à Medalha Sílvio
Viana, está o entusiasmo,
compromisso, honestidade,
profissionalismo, responsabilidade, transparência e
competência de Emiliano
durante todo o seu período
de trabalho.
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Emílio Marcelino é eleito novo presidente do SINDIFISCO
Novo Presidente diz que eleição mostra a confiança da categoria na atual direção e nas conquistas que estão por vir.
A eleição, ocorrida no dia
17 de outubro, na sede do
sindicato, aconteceu em clima
de tranqüilidade e descontração, contando com uma
grande adesão da categoria. A
nova diretoria assume em 5 de
janeiro de 2016.
A categoria se uniu em
torno de uma única chapa,
conduzida pelo Fiscal Emílio
Marcelino. A chapa “Estamos
Juntos”, recebeu 166 votos
válidos para dirigir a entidade
durante o biênio 2016/2017.
Foram computados ainda
cinco votos em branco e um
nulo.
A ASFAL parabeniza os
colegas eleitos, na certeza de
que continuarão na luta pela
defesa dos interesses da
categoria. O presidente da
ASFAL Luiz Antonio, diz que
a entidade ‘’mantém a disposição em continuar essa luta
conjunta, através da união das
diversas entidades representativas do Fisco Alagoano,
sempre em busca de melhores
condições de trabalho e vida
dos nossos associados’’.
Segundo a presidente do

SINDIFISCO Lúcia Beltrão,
‘’o fato de haver apenas uma
chapa concorrendo ao pleito,
antes de qualquer coisa,
reflete a unidade fiscal e
referenda a credibilidade que
a categoria deposita no
Sindicato’’.
Lúcia Beltrão destacou
também a importância da
categoria permanecer unida
para avançar nas lutas e
conquistas. “Afinal, somos
todos fiscais, somos todos
SINDIFISCO e estaremos
juntos para enfrentar com
dignidade e elevada autoestima os problemas que virão”,
destacou.
Para o presidente eleito,
Emílio Marcelino, o resultado
da eleição mostra a confiança
da categoria na atual direção
do sindicato e nas conquistas
que estão por vir. “A nossa
luta sempre foi por melhores
condições de trabalho para
todos os fiscais e, nesta nova
gestão, tenho certeza que
toda a diretoria estará
empenhada dar continuidade
a essa missão”, conclui o
presidente eleito.

Componentes da Chapa ‘’Estamos Juntos’’

Comissão eleitoral realizou um excelente trabalho

Eleição ocorreu em clima de perfeita harmonia

Categoria unida em torno de um projeto em conjunto

Presidente Lúcia Beltrão no momento do voto

Drª Hermé Maria do Socorro Bernardes Costa Torres
Psicóloga - CRP 15/1377

Psicoterapia Crianças, Adolescentes e Adultos
Rua Sargento Nelmont, 76 (Próximo ao Hospital Arthur Ramos)
Gruta de Lourdes - (82) 3338-4797 / 8828-2770

Convênio
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