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Camarote do Fisco no Pinto da Madrugada 2016

Foto Heron Carvalho

Associados da ASFAL, SINDIFISCO, ASSIFEAL e SINDAF lotaram o Camarote do Fisco no 

desfile do Bloco Pinto da Madrugada, realizado no dia 30 de janeiro na orla de Pajuçara.

Mais uma vez o evento foi um sucesso total com a participação de centenas de associados. 
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A FEBRAFITE mobilizou associações filiadas, auditores-fiscais estaduais de diversos 

estados e do Distrito Federal e realizaram no dia 05 de abril, mobilização junto aos Deputados 

Federais para pedir a rejeição do Projeto de Lei Complementar  -PLP n° 257/2016, que retira 

direitos e massacra os servidores, além de paralisar as gestões estaduais. 

VEJA MATÉRIA NA PÁGINA 03
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JUNHO - 2016
   ADAUTO AQUINO BASTOS                                    05

ADRIANA DE FATIMA DO COUTO SANTOS 19
ADRIANA MARIA SILVA PEREIRA 22
ADRIANA GUSMAO MOREIRA 05
ADRIANA PAULA DE M CAETANO 03
AFRANIO MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR 07
ALDEMIR LAERCIO DA SILVA 29
ALEXANDRE CAMPOS RULL 13
ALFREDO JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA 29
ALGEDI COSTA WALTER 18
ALICE MARIA APRIGIO DE LACERDA 30
ALYSSON DA CUNHA BARBOSA SATO 16
ANA CONSTANTINA O S DE AZEVEDO 17
ANA EDNA KITERIA LUDOVICO P BORGES 12
ANA PAULA CARNEIRO DE ALMEIDA 29
ANDRE CANSACAO CALHEIROS 26
ANTONIO CALHEIROS COSTA 09
ANTONIO JOAREZ PINHEIRO 23
ANTONIO MALTA NETO 15
ANTONIO ROBERTO BONFIM MARQUES 17
ARILDA DE VASCONCELOS SILVA 27
ARLETE CALIXTO DE MELO MARQUES 25
ARLINDO VIEGAS ALVES 11
BRUNO GALINDO SERENO 26
CARLA LUIZA LIRA DE AMORIM 27
CARLOS ROBERTO MOURA LEAL 26
CHENG JIAHN HSUN 23
CICERO ANTONIO LIMA LOPES 06
CICERO RUBENS DE H CAVALCANTI 14
CLAUDETE PEREIRA BARBOSA FIEL 30
CLAUDIO ANDRADE ARAUJO 28
CLAUDIO EMMANUEL M DO NASCIMENTO 01
CLAUDIONOR ARAUJO DE OLIVEIRA 20
DELMIRO LUNA 08
DILMA ALVES DE QUEIROZ 22
DIOGENES JOSE DA SILVA MOEDA 01
DIOZETE ARAUJO DE GUSMAO 25
DORALICE EULALIA DE GOUVEIA 18
EDNA DE LOURDES DA SILVA 23
EDUARDO EGYPTO ROSA BASTOS 06
EDUARDO GAMA NETO 03
EDUARDO SOUZA DE CARVALHO 17
ELUSA DE MEDEIROS PEREIRA 16
ENID DE FRANCA COSTA 20
ERONILDES JOSE DE CARVALHO 19
EUZA DA SILVA FARIAS 25
ESTACIO LUIZ GAMA DE LIMA 07
FABIANO BARBOSA DE LIMA 27
FABIO WEINMANN CARNEIRO 23
FABIOLA HOLANDA CARVALHO 05
FERNANDO DE LIMA LISBOA 14
FLAVIA MARIA AGUIAR BRANDAO 19
FLAVIO NUNES BARBOSA DA SILVA 09
FLEURANGE AMORIM 11
FLORISBELA DA SILVA PINO 15
FRANCISCO ANTONIO DA C PEDROSA 26
FRANCISCO JOSE PEIXOTO GERBASE 10
FRANCISCO MANOEL G. E CASTRO 23
GALBA MAI LOPES 22
GENIVALDO BARBOSA DA SILVA 08
GISELLE VILELA MELO 22
HERACLITO DE ALMEIDA AVILA JUNIOR 26
HIROMI TSUTSUMI 20
IRACEMA SARMENTO DA FONSECA 07
ISABEL CRISTINA BEZERRA BRANDAO 29
ISMAR FIGUEIREDO DA SILVA FILHO 24
IVO REMY RYTCHYSKYI 13
IZABEL FONSECA VIEIRA 04
JACINTO MARTINS DE ALMEIDA 04
JACY SANTA ANA DE JESUS 24
JAIR FLAVIO FERREIRA PASSOS 21
JOAO ANTONIO PEREIRA RAMOS 08
JOAO BARBOSA GUIMARAES 23
JOAO CORREIA DE SOUZA FILHO 13
JAQUELINE FERREIRA DE MENDONCA 15
JOAO DE SA BOMFIM FILHO 02
JOAO PEDRO GAIA NEPOMUCENO 28
JOAO OLIVEIRA CABRAL FILHO 16
JORGE VICENTE DE PAULA 30
JOSE EDSON DOS SANTOS CARVALHO 12
JOSE FERREIRA MENDES 23
JOSE GOMES FILHO 11
JOSE GUIDO DE GUSMAO 29
JOSE MIRONILDES M DOS SANTOS 20
JOSE NERIVAL BARROS PACHECO 02
JOSE PETRUCIO DA ROCHA JUNIOR 07
JOSE TADEU PATRIOTA DE OLIVEIRA 25
JOSIAS AUGUSTO DA SILVA 12
JOSELITA BARBOSA CAVALCANTI 11
JOSILEIDE MACHADO DA SILVA 28
JUDITE LIMA DE PAFFER 29
LIGIA BRANDAO VILLAR 29
LUCIA MARIA MOURA DE MELO 26
LUIS RONALDO GRANJA MEDEIROS 16
LUIZ JORGE CESAR TEIXEIRA 02
MAGDIEL MENDES RIBEIRO 09
MANOEL ADAUTO DE AZEVEDO 16
MANUELA COTRIM DE BARROS L PRADO 12
MARCIA TELMA FARIAS DA F FEITOSA 02
MARCOS ANTONIO P DE B CORREIA 19
MARCO HELDER CHRISTONI 08
MARCOS JOSE DATTOLI DE SOUZA 03
MARCOS SERGIO DA SILVA F NETO 12
MARCUS TULLIUS DE S FERREIRA 27
MARCOS VINICIUS R V DOS SANTOS 05
MARGARIDA MARIA VIEIRA PONTES 02
MARIA ALICE FERREIRA DA COSTA 03
MARIA APARECIDA C Q DE MELO 15
MARIA DA CONCEIÇÃO TAVARES 01
MARIA DA LUZ OLIVEIRA CAVALCANTE 15
MARIA DE FATIMA B. MONTENEGRO 26
MARIA DELMA PALMEIRA MELO 11
MARIA DO CARMO DA SILVA PEDROSA 26
MARIA HELENA CALHEIROS 10
MARIA JOSE CAMPOS DE LIMA 04

MARIA NOEMI BRAGA DE ALBUQUERQUE 03
MARIA RENAULDE DE MELO 29
MARIA RUTE DE ABRAHAO 17
MARIA SOCORRO FERREIRA DA SILVA 06
MARIA TERESA GOMES DE S MENDES 26
MARILENE UMBELINO DA SILVA 19
MARINALVA NASCIMENTO DOS SANTOS 29
MARINETE ALVES DE MELO 19
MARINETE LAZARINO TENORIO 24
MARLI DE MAGALHAES D CORREIA 18
MOAB DE ALENCAR SOUZA 30
NATANIEL BENTO DE OMENA 18
NEIDE PEDROSA CAVALCANTI 11
NELY CALAZANS DO NASCIMENTO 19
NIEDJA BARBOSA DA SILVA 23
NINA SALES DE GOES 24
NIVALDO VALENCA 23
OLAVO DE MELLO GONCALVES 04
ONEIKA FONSECA PARANHOS 24
PAULO HENRIQUE PEREIRA 04
PAULO RICARDO LANDRE 09
PAULO ROBERTO C TELINO 09
PAULO ROBSON PINTO PAES 29
PEDRO FERNANDES MARTINS 29
RENATA HOLANDA BARBOSA 12
RICARDO CHRISTIANO PETERSEN 30
ROBERTO DA COSTA FREIRE 15
RODOLFO LIMA ARAUJO 20
RODRIGO DE ARAUJO AMORIM 23
RONALDO LINS DA CUNHA 15
ROZELITA SOARES LAZAUSKAS 10
RUTH DE MELO AMARAL 09
RUTH MARQUES DE SOUZA BARBOSA 21
SANDRA MERCI GULFI FERNANDES 19
SELMA SANTOS DE BARROS 23
SERGIO ANTONIO B DE FIGUEREDO 13
SERGIO LUIZ LUNA VIANA 23
SEVERINA RODRIGUES DE SOUZA 08
SONIA MARIA LEAO FEITOSA 07
TANIA MARIA DA SILVA 08
VALDEMAR DA COSTA E SILVA 04
VALDERES DIAS ARAUJO 14
VALERIA PEREIRA 12
VERONICA ZLOCCOWICK DE MELO 12
VILMA VANDERLEI DOS SANTOS 06
VINICIUS ALECIO DE ALMEIDA 09
WAGNER DANTAS BRANDAO 02
ZECILA ANTONIETA DE OLIVEIRA SANTOS 13

JULHO - 2016
  

ADA GONCALVES DE OLIVEIRA                       14
ADALVIO LIMA WANDERLEY 14
ADEMIR EUZEBIO DOS SANTOS 02
ALDA DE AGUIAR LEAL 17
AGENOR TENORIO HOLANDA JUNIOR 30
AGNELA CAVALCANTE SOUZA 08
ALBERTO L BALBINO DA SILVA 27
ALESSANDRO SERGIO B  VASCONCELOS 11
ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA MADEIRO 19
ALINE OLIVEIRA DA ROCHA BARROS 14
ALISSON CORDEIRO NOBREGA 09
ANA CERISE P. DE OLIVEIRA 23
ANA PAULA COTRIM DE BARROS LIMA 03
ANTONIO MARCILO DE A. PEREIRA 23
BARTON TORRES DE MACEDO JUNIOR 02
BLANDINA PEIXOTO GERBASE 09
CARLOS HUMBERTO C. DE LIMA 28
CARMEN LUCIA DE OLIVEIRA 05
CAROLINA MORAIS GUIMARAES 17
CATHARINA FREIRE ARAUJO 15
CELITA BEZERRA DE A LINS 02
CELSO JOSE DAS NEVES 31
CICERO JOSE DA CRUZ NETO 07
CLAUDIO JOSE DE CASTRO REIS 22
CLENILDES CAVALCANTE CARVALHO 12
CYNTIA MARCIA DA SILVA TOLEDO 12
DANIEL BENEVIDES VIANA DE AMORIM 01
DANIEL TEIXEIRA DOS SANTOS 26
DANIELLA CARVALHO DE A GOUVEIA 01
DAYSE TENORIO DA SILVA 01
DERCY ALVES DE MOURA 09
DILMA TORRES LARANJEIRAS 07
DIONE MARIA DE LIMA BARBOSA 18
DJANE BRASILEIRO DE O MARTINS 11
DONATILA FERREIRA DE OLIVEIRA 19
DORIVAL BEZERRA SILVA 19
EDITE CORREIA DA SILVA 15
EDGAR SARMENTO PEREIRA FILHO 18
EDVIRSON DOS ANJOS 10
ELCIR LOPES BARBOSA 02
ELIANE SILVA DOS SANTOS 10
ELIZABETH CAVALCANTI DE MACEDO 11
ELIZABETH TORRES HOMEM LIRA 15
ERALDO ABREU QUINTELA 18
ERIK BARBOSA BISPO 13
ERIVANIA CARLA GOMES SOUSA 24
ERNESTINA BATISTA LUZ CARVALHO 26
ETEVALDO ALVES MARTINS 01
EUNICE DA SILVA GAMA 25
EUNICE PEIXOTO WANDERLEY 30
EUZEBIO FRANCISCO SANTOS 10
FABIANO CALHEIROS DA SILVA 12
FERNANDA VILAR O DE CARVALHO 10
FERNANDO ANTONIO S T CAVALCANTE 17
FLORIPES MARIA KUMMER S FREITAS 08
FRANCISCO PADILHA ARAUJO 18
FRANCISCO JOSE TENORIO MAGALHAES 16
GEORGE FRANKLIN REGO DAMASCO 15
GENIVALDO SILVA REIS 12
GILBERTO DE LISBOA SOARES 07
GILDENOR DE FARIAS COSTA 13
GLAUBER ARTHUR N DA SILVA 11
GLAUCIA LIMA DE OMENA 22
GUIDO LESSA WANDERLEY 12
HELDER JOSE BARROS TEIXEIRA 25
HELENA CAVALCANTI LEAO 20

HELENA CRISTINA PIMENTEL DO VALE 21
HENRIQUE DOS SANTOS ANDRADE 03
HUGO BARROS LIMA 24
IRINEU TORRES DA SILVA FILHO 06
ISABELLA CARVALHO DE ARAUJO 03
IVALDO LOPES PIMENTEL FILHO 05
JANIRA VIEIRA DE SOUZA 12
JONAS CAMARA E SILVA JUNIOR 05
JONHE TENORIO ABS 11
JONICE MARIA GAMA DA SILVA 04
JORGE LUIZ DE M TORRES 21
JOSE ALFREDO RODRIGUES DE AMORIM 22
JOSE ARNALDO DA SILVA 18
JOSE ARNALDO LESSA BELTRAO 03
JOSE CARLOS BRASILEIRO JUNIOR 27
JOSE CRISTOVAO DE OMENA 13
JOSE DJALMA B. DE ALMEIDA 05
JOSE DE ARAUJO 16
JOSE DE CASTRO JATOBA 06
JOSE EDMO DEOLINDO DOS SANTOS 16
JOSE KLEBERTH TENORIO 23
JOSE MARCIO VIEIRA PASSOS 26
JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA 21
JOSEFA CORREIA DA SILVA 10
JOSENIL QUIRINO COSTA 28
JUAREZ PININGA PESSOA AZEVEDO 14
JULIANO ACIOLY FREIRE 14
JULIO AFONSO FREITAS M NASCIMENTO 14
KAYO CESAR DA SILVA 05
KATIA CHRISTINA SOUSA FAUSTINO 18
LAURA DA SILVA MONTEIRO 05
LAURA MARIA MELO C DE BARROS 21
LIVIA KARLA DE AMORIM OLIVEIRA 25
LOUSE AMARAL DE ARAUJO 29
LUIZ ANTONIO ALVES BARRETO 08
LUIZ ANTONIO TENORIO MAGALHAES 01
LUIZ CAMPOS TEIXEIRA NETTO 28
LUIZ CARLOS AKIO MATSUMOTO 27
LUIZ PHILLIPE MALTA BUYERS 31
MANOEL ALVES FEITOSA FILHO 31
MANOEL LEITE DOS PASSOS NETO 17
MANOEL TEIXEIRA COSTA 17
MARCOS GOMES RANGEL 17
MARCOS JOSE MEDEIROS DE OLIVEIRA 12
MARIA ALBA MOREIRA LINS 14
MARIA CARMELIA SARMENTO 24
MARIA DE FATIMA DE MELO FREITAS 31
MARIA DO CARMOS ATAIDE 16
MARIA DO CARMO C TORRES 10
MARIA DO SOCORRO P DE OLIVEIRA 27
MARIA JACQUELINE PEIXOTO GERBASE 07
MARIA JOSE ACIOLY FREIRE 11
MARIA JOSE SILVA DE CARVALHO 19
MARIA LOPES MILHOMES 07
MARIA LUCIA DE ARAUJO 01
MARIA LUCINEIDE PEREIRA LINS 06

MARIA MADALENA LINS 07
MARIA MONICA DA SILVA 29
MARIA OLIVA PEREIRA FERREIRA 17
MARIA PALMIRA ALENCAR 18
MARIA SILENE DE MESQUITA PONTES 28
MARIA STELA DE A FERREIRA 06
MARIA TEREZA LIMA DE MORAES 29
MARIETA BASTOS DE CARVALHO 03
MARINEIDE ALENCAR DOS S ROZENDO 31
MARLENE CARNEIRO LEMOS 26
MATHEUS JOSE ALECIO DE ALMEIDA 30
MENDELL BANDEIRA E DA SILVA 19
MILTON ROQUE DE LIMA 23
NELSON MENDONCA ARAUJO 10
NEYDE MOREIRA DE FARIAS 05
NIVALDA LIMA MERCENAS 12
NORMANDO DE CAMPOS DORIA 15
ODILON VIEIRA DE CARVALHO 09
OLDEMBERG FONSECA PARANHOS 30
OMIR PEREIRA DA SILVA 29
OSCAR MELO DE ABREU NETO 27
OSWALDO SOUTO DA ROCHA FILHO 16
OTAVIO AUGUSTO DE MELO ACIOLI 14
PAULO CASTRO CARDOSO DA SILVA 09
PEDRO DA ROCHA 17
PEDRO NETO SOARES GAIA 23
PLINIO JOSE AMORIM 02
RAFAEL MOREIRA PEIXOTO 11
RAQUEL BUARQUE TENORIO LIRA 04
REJANE CARVALHO ALBUQUERQUE 26
RENATA ROUQUAYROL ASSUNCAO 23
RICARDO DE CARVALHO C CALADO 13
RITA DE KACIA SANTOS VANDERLEI 09
RIVADANIA PEREIRA LEITE 23
ROBSON TAVARES MENDES JUNIOR 28
ROMMEL VEIGA CALADO 01
ROSANGELA TORRES CAVALCANTE 04
ROSALVA FREITAS ROCHA 19
SAMIR MADEIRO DE ARAUJO 03
SANDERSON BRITO DIAS BARBOSA 10
SIMONE DE LIMA VASCONCELOS GAMA 03
SORMANI SERGIO DE C. CERQUEIRA 22
SUELI APARECIDA NICOLA VOLPI 19
TADEU DAS CHAGAS FERREIRA 25
TANIA MARIA DE FREITAS MELRO 17
TELMA KUMMER FREITAS 08
TIAGO ALMEIDA CORREIA 27
THALES CASADO LIMA FRANCA 24
TOME CARLOS DO REGO CAVALCANTE 27
VITOR DE LIMA SARMENTO 06
VIVIANA MARTINS PONTES LUCENA 21
WANDERLEY JARDIM AGUIRRE 20
WELLINGTON V. DE SOUZA 09
WESLEY SERBIM UMBELINO 23
YALDO PIMENTEL LEITE SANTOS 13
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Janete da Graça Lopes

Jonhe Tenório Abs        

José Vasconcelos Santos 

José Walter Padilha de Melo 

Marcelo da Rocha Sampaio

Marcos Antonio Garcia

Marcos Sérgio da Silva Ferreira Neto

Maria de Fátima Santos          

Maria Estela Lima de Omena 

Mario Galindo Martins        

Reinaldo Vasconcelos Malta
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No fechamento desta 
edição trazemos a preocupa-
ção dos Fiscos e todos os servi-
dores públicos contra o PL 
257/16, que por enquanto teve 
sua votação adiada. Todos os 
servidores estão mobilizados 
contra a nocividade do PL 257, 
que traz para os servidores 
públicos o ônus pela crise 
financeira e política que assola 
o Brasil.

O PL 257/2016 não é solu-
ção para o equacionamento da 
dívida pública dos estados e 
municípios, ao contrário, ape-
nas protela e agrava o proble-
ma com o alongamento do 
perfil da dívida, inserindo con-
dicionantes que penalizam os 
serviços e os servidores públi-
cos e, em consequência, toda a 
sociedade.

A entrevista desta edição 
é  com  o  pres idente  do 
SINDIFISCO no  biênio 
2016/2017, que enfatiza o desa-
fio de ‘’devolver ao Fisco a 
dignidade e autoestima, tão 
abaladas pelas péssimas expe-
riências vividas nos últimos 
anos’’.

Quanto ao acordo do pro-
cesso do L.R, tema do nosso 
último editorial, a proposta foi 

recepcionada em outubro, 
debatida em duas assembleias 
pela categoria que, por ampla 
maioria, deliberou pela apro-
vação do acordo, respeitando-
se os direitos individuais, ou 
seja, a ação da ASFAL conti-
nua, sendo optativa a adesão 
ao acordo.

No fechamento desta edi-
ção recebemos informação da 
SEFAZ de que o termo indivi-
dual está sendo finalizado na 
Procuradoria Geral do Estado 
- PGE e, sendo entregue, fare-
mos a nossa parte de divulgar e 
buscar as adesões necessárias. 

Entendemos o acordo 
como uma vitória da categoria, 
pois agilizará a implantação da 
ação do L. R, permitindo 
novas lutas que venham a bene-
ficiar a categoria.

Participamos também, 
conforme matéria na página 
07,  do  lançamento  da 
Câmara Técnica de Saúde, 
que vai dar condições para 
os magistrados decidirem 
com muito mais segurança 
em processos relacionados à 
área. O órgão vai atuar 
principalmente em casos de 
obrigação do Estado ou de 

planos de saúde de prover 
remédios e procedimentos 
médicos.

Como presidente da 
ASFAL e Superintendente 
da UNIDAS/AL, iremos 
solicitar uma reunião com os 
representantes da Câmara, 
para propor uma parceria, 
visando subsidiar a Câmara 
em casos  de eventuais 
dúvidas  envolvendo os 
planos de saúde de autoges-
tão e sem fins lucrativos.

Em relação ao ASFAL-
SAÚDE, estamos reenviando 
documentos, atas, reformulan-
do estatuto, para adequação a 
novas exigências da ANS- 
Agência Nacional de Saúde, 
que regula os planos de saúde, 
sempre na manutenção do 
equilíbrio financeiro do nosso 
plano, apesar dos desafios, que 
se acentuam num período de 
crise econômica, onde o setor 
de saúde suplementar é o mais 
penalizado, pois suas deman-
das aumentam ainda mais.

Mobilização total contra projeto que enfraquece servidores públicos
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LFG-PRIMA (Jatiúca)                  Concursos                                20% desconto  3325-1439
SESI                                            Diversos Serviços                     Descontos Especiais 2121-3000

                 EMPRESA                                        RAMO                              VANTAGEM                   FONE

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

Gold´Star                                     Ótica, Jóias, Presentes            Descontos Especiais 3336-3100
Posto Amélia Rosa (Jatiúca)       Combustíveis                       6,5% gasolina à vista 3235-3934
Odonto System                           Plano Odontológico                   Condições Especiais 3235-7100
VIP´s                                           Seguradora                       Condições Especiais            0800-7732234

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

DISLUB                                       Combustível                       Acumula Pontos p troca            8818-4455
SEUNE                                        Faculdade                       15% e 20% na 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
Gerencial Cursos                        Cursos Contábeis e outros       Descontos Especiais 3202-7061
Studio EMME                              Cabelo e Corpo                        25% desconto 3436-7636
Stylo Fitness                                Academia                                 30% mensal. Sem matrícula      3328-1104



Pode ser até incrível, mas 

que nada! Nós temos sim 

muitos colegas com mais de 

80 anos. São Fiscais, Aca's e 

Técnicos de Finanças, claro 

que todos e les já estão 

aposentados.

Temos até quem tenha 

mais de 90 anos, que é o caso 

do nosso colega José de 

Araújo, 90 anos e alguns 

meses ,  e s te eu se i  com 

certeza porque fui convidado 

para o seu aniversário e o 

outro é o nosso querido 

Antonio Benedito que, com 

certeza tem mais de 90 anos. 

Agora com mais de 80, já 

perto dos 90, temos vários 

como os colegas, José de 

Castro Jatobá, 88 anos; 

E d g a r  M a l t a ,  8 7  a n o s ; 

Wanderlan Monteiro, 86 

anos; Hudson Cavalcanti, 85 

anos; Manoel Calheiros, o 

popular Manu, a quem eu 

chamo carinhosamente de 

Zequinha, 85 anos; dona 

Zíbia, 84 anos; Antonio da 

Olaria de Murici, 83 anos; 

dona Ester Jatobá, 83 anos; 

Humberto Rodrigues, 83 

anos e tantos outros que sei 

que tem mais de 80 anos, 

como o Amadeu; o João 

F i r m i n o ;  o  A b e l a r d o 

Athayde; o Arnaldo Gama; o 

Alaelson de Castro Jatobá;  o 

Antonio “Balancinho”; o 

Antonio Lopes; o Olavo dos 

Anjos; o Manoel Messias, o 

Maneca; o José Gomes; o 

Expedito Ferreira; a Maria 

Aparecida, a nossa querida 

80 anos, privilégio de poucos!
Cidinha; o João Vieira; o 

Etelvino; o Lourival da 

Graça; o Lourival Nunes da 

Costa; a Glauce Kummel; a 

Marta; o Ismar Malta; o 

Miguel Pinto; o Mil ton 

R o q u e ;  o  L u i z i n h o 

Cavalcante; o José Abílio; o 

J o s é  C o s t a ;  o  C a r l o s 

Posidônio; o Esmeraldino 

Bandeira; o Helio Costa; 

Luiz Bandeira e tantos 

outros que não me recordo 

bem. Chegar a essa idade, 80 

anos, é privilégio de poucos!

Agora, com mais 70 

anos, já no caminho dos 80 

tem muitos, que é o caso do 

Manoel Teixeira; do Carlos 

H u m b e r t o ,  o  B e t o ;  o 

Antonio Falcão; o Roberto 

Cavalcante, o Robertinho; o 

Arnildo Francisco; o Luiz 

Carlos Costa, o Bubu; o 

Ciríaco; o José Cavalcanti; o 

Milton Coimbra; a Verônica; 

o Eraldo L essa ;  o José 

Arnaldo Beltrão; a Estela; o 

Joel Ferreira; o Antonio 

Bezerra, o popular Capão; o 

Benedito Ribeiro, o lindo 

olhar; a Girleide; a Solange; 

o Afrânio Correia; o Antonio 

R a i m u n d o ;  a  M a r i n a 

Marques; a Fleurange; o 

Natanael; o Djalma Granja; 

o Edvirson dos Anjos; o 

Elísio Feitosa; Mauri Dias 

Pinto; José Gama Filho; 

Jacques Cardoso; Jorge 

Costa; José Valentin; Josenil 

Quirino; José de Barros 

Pacheco; João Guilherme; 

Claudionor Albuquerque;  

Rubens Holanda; Adirson; 

E r a l d o  L e s s a ;  G e r a l d o 

Câmara; Herílio Machado; 

José Alves; José Reis; Luiz 

Antonio Wanderley; Luiz de 

Wa n d e r l e i  L i n s ;  J o s é 

Fe r r e i r a  M e n d e s ;  J o s é 

Guido; Luiz Araújo Dias; 

Geraldo “Peninha”; Manoel 

Azevedo; Luiz Honório da 

Silva; Laurênio Montenegro; 

José Plácido; Marinalva; 

Te r e z i n h a  C a l h e i r o s ; 

Francisco Gelson, o popular 

Chico Bacardi; Pedro Rocha; 

O s a n a ;  G e r u s a ;  J o s é 

Barbosa; Odésio Tenório; 

Paulo Silva; Pedro Campos; 

Rubenício; Alcemir Pedrosa; 

O l a v o  d e  M e l o ;  J o s é 

Caetano; Pelópidas Argolo; 

Oceano Pereira; Elza; Ilsa; 

M a r i a  H e l e n a ;  A i r t o n 

Almeida; Bartolomeu Pinto 

Rego; Wilson dos Santos; 

J o s é  P e d r o s a ;  A g e n o r 

Tenório; Oceano Pereira; 

Antonio Falcão; José Carlos 

Brasileiro;  e uma boa turma, 

que agora me falha a memó-

ria. 

Sei que tem muita gente 

que não me lembro, pois 

estou um pouco afastado da 

turma, principalmente dos 

Técnicos de Finanças.

Se eu tivesse recebido a 

colaboração da secretaria da 

Assifeal, como havia solicita-

do e, porquanto não fui 

atendido, talvez, aqui, eu 

pudesse ter mais nomes para 

serem homenageados, afinal 

não é a toa que se têm o 

privilégio de chegar aos 80 

anos. É claro, que aqui, eu, 

também, procuro homena-

gear a aqueles que estão 

p a s s a n d o  d o s  7 0  a n o s , 

porque logo, logo, muito 

deles estarão na casa dos 80. 

Tudo isto, graças a minha 

memória.

Quero pedir desculpas a 

a l g u n s  n o m e s q u e ,  p o r 

ventura, tenha citado e que já 

tenham desaparecido, pois 

são tantos nomes e, por 

conseguinte , tem muita 

gente que mora no interior e, 

que muitos deles a gente não 

tem contato.

Obs. No meu último 

artigo, intitulado Parabéns, 

Murici! Não me perdôo, mas 

esqueci de citar o nome de 

m i n h a  q u e r i d a  m a m ã e 

“Carmosina Lins Araújo”, 

que se viva estivesse, hoje, 

estaria com 89 anos de idade. 

Saudosas memórias! 

* Robson Araújo - É FTE-IV 

Aposentado, Conselheiro do 

S i n d i f i s c o / A L  e  M e m b r o 

H o n o r á r i o  d a  A c a d e m i a 

Alagoana de Cultura.

Robson Araújo
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Fisco estadual mobilizado contra projeto 

que retira direitos dos servidores
ração defendeu que o PLP 
transforma governadores elei-
tos em meros gerentes operaci-
onais sem autonomia; descon-
sidera a função das Assemblei-
as Legislativas; reduz a quanti-
dade e a qualidade dos serviços 
públicos, em todas as áreas; 
massacra os servidores públicos 
estaduais, com demissão, sus-
pensão de concursos, congela-
mento salarial e aumento da 
alíquota de contribuição previ-
denciária para 14% e, ainda, 
promove a venda de patrimô-
nio público.

A maioria dos parlamen-
tares manifestou-se contra o 
projeto que já recebeu mais de 
400 emendas.

Os servidores públicos 
permanecerão mobilizados e 
programaram uma paralisação 
geral dias 13 e 14 de abril, con-
tra o PLP.

Organizados pela Febrafite 
e associações filiadas, audito-
res-fiscais estaduais de diversos 
estados e do Distrito Federal 
realizaram no dia 05 de abril, 
mobilização junto aos deputa-
dos federais para pedir a rejei-
ção do Projeto de Lei Comple-
mentar (PLP) n° 257/2016, de 
autoria do Executivo, que tra-
mita em regime de urgência 
constitucional.

Na mobilização, os dirigen-
tes visitaram diversos gabinetes 
dos parlamentares e o plenário 
da Casa. A diretoria da Febrafi-
te ressaltou para os deputados 
que os servidores públicos não 
podem pagar os custos do ajus-
te fiscal. Os auditores apresen-
taram manifesto da Febrafite 
aprovado na Assembleia Geral 
da entidade, realizada nos dias 
30 e 31 de março, em Campo 
Grande. No documento, a Fede-

OUVIDORIA
      @ASFAL.
         COM.BR

ouvidoria@asfal.com.br

Reclamações
Sugestões
Denúncias...



"Ter uma relação só vivida 
no anjo mais  cafona:  O 
Cupido, é terminar na fossa 
com os erros ortográficos das 
duplas sertanejas!"

(CARPINEJAR)

:

As histórias de amores e 
amizades podem se repetir 
muitos anos depois!

As histórias de ódios 
assim também!

Escolho as primeiras e a 
repetição da Luz do Sol!

:

L o u v a d o s  s e j a m  o s 
guerreiros que contornam 
obstáculos  como a água 
corrente nas pedras!

E não perdem a personali-
dade do coração!

:

Ressonar e sonhar são 
atos solitários do negrume da 
noite!

:

Agora é o estarrecimento 
diante da Gripe H1N1!

E os exageros?... Ninguém 
pode também tocar no rosto 
antes de lavar as mãos!

Fico imaginando um casal 
de apaixonados, no metrô, 
muito tempo sem se ver pela 
correria, e ele dizendo:

"Amor, o banheiro está 
sem água!... Só posso te tocar e 
te beijar depois que lavar as 
mãos e reescovar os dentes de 
dois em dois minutos!

E não se esqueça: nada de 
coçar o nariz, viu ôôô.. moleca 
da sinusite??"...

Que tal  termos mais 
vacinas?

Palhaçada incompetente 
das autoridades sanitárias!

Vamos  ressuscitar  o 

sanitarista Oswaldo Cruz!

:

E se eu, profano que sou, 
tivesse o teu poder senhor, 
perdoaria quem maculasse 
quaisquer humor que tornasse 
belo e leve um amor!

:

Maturidade tem mais a 
ver com as experiências que vc 
teve, do que quantos aniversá-
rios vc celebrou.

Como distinguir?

O ser maduro é gentil!

:

Em conversa virtual ou 
real, sempre devemos deixar as 
pessoas que amamos com 
palavras amorosas.

:

Nunca diga a uma pessoa 
que sonhos e gentilezas são 
bobagens...

A vida seria uma tragédia 
de grossuras insuportáveis sem 
eles!

:

"O ser humano é o único 
ser que finge sentimentos, 
repulsa-os quando os sente, e 
desrespeita-os quando não os 
sente."

(BUKOWSKI)

:

Pode até ser egoísmo...

Mas eu fico cá imaginan-

do:

Se certas pessoas que usam 
de grosserias com os outros e 
alegam ser "por problemas 
psicológicos", "pelo demônio", 
"pelo governo", "pelo sistema", 
"por problemas de família", ou 
outro problema que o valha...

Como agiriam se tivessem, 
em sí próprias, o meu histórico 
de fraturas e os meus proble-
mas locomotores?

Explodiriam o mundo!

:

Aí você se chateia, fica 
cabisbaixo, até que começa a 
pensar de outras boas coisas 
que teve durante o dia. Coisas 
até que te fizeram brilhar os 
olhos!

Como a Lua sempre livra-
se de obstáculos visuais para 
levar paz, e brilhar o seu sorriso 
transcendente pra gente, livrai-
nos de tudo que nos embassa o 
sorriso, e nos tira o brilho dos 
nossos olhos imanentes!

:

Não sei se efeitos da 
própria política, do jurisdicialis-
mo, do justiçamento...

Mas as pessoas vivem 
armadas pra tudo. Às vezes me 
pergunto aonde ficou aquele 
brasileirismo doce de cada 
infância perdida, onde estão os 
cuidados com a fragilidade de 
todo e qualquer ser humano, 
mesmo os investidos das 
durezas da vida, dos oficialis-
mos dos cargos que assuma, 
dos que não assumem grandes 
cargos mas trabalham com 
esforço.

Onde  anda  a  minha 
geração que pregava viver 
diferente das infl...uências das 
agruras, como nossos pais 
viveram?

Onde andam as lágrimas 
que evaporam em terreno de 
seca no sertão da alma huma-
na?

Onde andam os sorrisos 
que se transformaram em 
próteses sem a saliva do prazer 
de viver um pouco a fineza pelo 
outro?

:

Descobrirás que o amor e 
a  amizade são mais  que 
vitrines!.. E só os teus efeitos do 
tempo e o teu despojamento é 
que te mostrará quem te gosta!

:

Se esperas  voar,  não 
chegarás às nuvens com o 
coração grudado ao chão!

Envolve-te com a vida!

Não tenhas medo de seres 
espécie em extinção!

:

Inexiste algo mais belo a 
semear ou a construir do que 
esperar o sol nascer e se por no 
terreno da simplicidade!

:

Cada leitor é um leitor de 
sí mesmo!

(MARCEL PROUST)

Sim!.... Nos lemos com 
nossa criticidade, e nos lemos 
quando palavras nos decodifi-
cam!

:

N u n c a  r e c l a m e  d o s 
domingos, pois sem ele já 
estaríamos na segunda!

Vivo-os entre os sonhos da 
literatura e os sonhos da 
preguiça!

:

Au Revoir!
  

*  Er ik  Bispo  (Te imoso 
Andante). Fiscal de Tributos, 
Jornalista, Membro da Associação 
Brasileira de Imprensa)

Textos internéticos de um desconexo!

Além do conhecimento, 
valores para a vida

3338-3073 / 3241-9390

Educação Infantil e Fundamental I
(Manhã)

Reforço Escolar e Progressão Parcial

Fundamental II e Médio
(Manhã)

l A sua carteira é um documento pessoal, intransferível e 
indispensável, que dará a você e seus dependentes acesso à 
utilização dos prestadores de serviços integrantes da Rede 
Referenciada.

 l Jamais empreste ou ceda a sua Carteira a outra pessoa.
Mantenha-a sempre atualizada e em seu poder. Se houver 
utilização indevida do seu Plano, as despesas serão pagas 
integralmente por você, além das demais implicações legais.

l Para realização de consultas, você só precisa apresentar 
sua carteira de identificação do Plano de Saúde, acompa-
nhado de um documento de identificação. Não esqueça de 
assinar a Guia de Consulta, que deverá especificar os servi-
ços realizados. Na dúvida consulte a ASFAL.

l Sempre que fizer uma nova consulta, leve consigo os exa-
mes anteriores, o que auxiliará o seu médico na formulação 
do diagnóstico ou na solicitação de exames complementa-
res, dando mais eficácia ao atendimento e evitando assim 
perda de tempo e gastos desnecessários.

l O retorno de uma consulta deve ser feito até 30 dias após 
a consulta inicial, sendo admitida outra consulta apenas no 
caso de outra doença. Faça valer seu direito.

l O retorno para entrega de exames é considerado continu-
ação da consulta, neste caso você não precisa assinar nova 
Guia de Consulta.

l No caso de procedimentos em série ou sessões (fisiotera-
pia, escleroterapia, etc.), onde o usuário é submetido a vári-
os atendimentos seguidos, só assine a guia de realização de 
cada sessão que for realizada. Isso evita que você assine algo 
que deixou de realizar e, consequentemente, terá que pagar 
pelo que não fez. Verifique os códigos autorizados.

l Em casos de Serviços Auxiliares de Diagnóstico, Serviços 
Auxiliares de Terapia (Exames complementares) e Interna-
ções Hospitalares, apresentar, a Carteira de Identificação 
do Plano de Saúde, documento de identificação pessoal e a 
solicitação médica contendo uma justificativa para necessi-
dade dos exames complementares, que visam auxiliar ao 
médico no diagnóstico do usuário.

l Em nenhuma hipótese o ASFAL-SAÚDE exige o CID na 
solicitação dos exames complementares, caso conste, supre 
a necessidade da justificativa médica.

l Para agilizar o atendimento o usuário pode previamente 
obter a autorização no ASFAL-SAÚDE, essa recomenda-

Orientações para correta utilização do ASFAL-SAÚDE

ção é essencial nos atendimentos eletivos após ás 19:00 
horas ou dias de sábados. Consulte se o exame exige autori-
zação prévia, evitando atrasos.

l Casos de urgência/emergência, dirija-se a um Pronto 
Socorro integrante da Rede Referenciada com sua Cartei-
ra de Identificação do Plano de Saúde e um documento de 
identificação pessoal.

 o médico l Nos casos em que remoções sejam necessárias,
ou a instituição responsável deverá solicitar a autorização 
prévia, sendo esta cobertura do ASFAL-SAÚDE limitada 
ao nosso regulamento, ou seja, de Hospital que não possua 
estrutura de atendimento para outro  Hospital credencia-
do , dentro do estado.

l O ASFAL-SAÚDE possui regras de limites de utilização 
que devem ser consultados em nosso regulamento, essas 
regras constam desde a nossa fundação, estando de acordo 
com as normas da ANS. Nesse caso o atendimento não é 
negado, sendo feita a cobrança de acordo com a tabela 
negociada pelas operadoras do grupo UNIDAS.

l Nos atendimentos em estados que possuímos convênio 
de reciprocidade, o usuário deve previamente comunicar 
seu deslocamento, nos casos de procedimentos eletivos, na 
urgência/emergência, apresentar a carteira com o verso 
onde consta o convênio de reciprocidade dos estados parti-
cipantes e documento de identidade.

Essas dicas podem evitar gastos desnecessários e a redução de custos
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ASFAL e Blumare fazem convênio com vantagem para associados

Diretores da ASFAL e representantes da BLUMARE

FIAT TORO
A picape Fiat tem 
capacidade de carga para 
até 1 tonelada. A pick up 
comporta até 5 
passageiros, tendo a força 
de um Touro e a 
luxuosidade de um 
utilitário esportivo SUV.

JEEP RENEGADE 1.8 
É ideal para quem não 

abre mão da potência 
nem da elegância. É um 
SUV equipado com tudo 
que você precisa para o 

dia a dia.

Participantes das entidades que compõem a FEBRAFITE

A  A S FA L  c e l e b r o u 

convênio com a Blumare, que 

é revendedora da FIAT 

Automóveis, visando celebrar 

consórcios da marca entre os 

associados da ASFAL e seus 

familiares, através de condi-

ções especiais reservadas 

para a o grupo. Automóveis 

da marca JEEP, que tem a 

Blumare como representante 

em Alagoas, também fazem 

parte do convênio.

S e g u n d o  R a n u l f o 

Caldas, um dos representan-

tes da Blumare, o sistema de 

c o n s ó r c i o s  h o j e  é  u m a 

excelente opção. É a melhor 

forma de programação de 

compra de um veículo sem 

pagar juros.

Para acelerar a contem-

plação do crédito, o cliente 

pode utilizar o sistema de 

LANCE EMBUTIDO, que 

serve para potencializar o 

percentual do lance e conse-

quentemente a contemplação 

da cota de consórcio.

Outra vantagem específi-

ca desse convênio com a 

ASFAL, é o fato da quitação 

de uma parcela totalmente 

paga pela Blumare.

O sistema é garantido 

pelo Consórcio Nacional 

FIAT, que tem a credibilidade 

da marca e a confiança do 

mercado, sendo, portanto, de 

procedência confirmada.

A ASFAL divulgará, em 

breve, os locais onde haverá 

um stand de apresentação dos 

carros da marca, onde se 

poderá fazer test drive e 

conhecer os detalhes do 

consórcio.

Para maiores informa-

ções é só ligar para 3311-

5500.

A ASFAL participou da 

Assembleia Geral Ordinária e 

Reunião dos Planos de Saúde 

do Fisco Estadual Brasileiro, 

ocorrido dias 30 e 31 de março 

em Mato Grosso do Sul, na 

capital Campo Grande. A 

r e u n i ã o  c o n t o u  c o m  a 

presença de dirigentes das 

associações filiadas à Febrafite 

em 16 unidades da federação. 

Na pauta da AGO, foram 

debatidos temas relevantes 

para a entidade, suas filiadas e 

para a categoria fiscal como: 

Apresentação do Relatório de 

Atividades 2015; prestação de 

c o n t a s  d o  e x e r c í c i o ; 

planejamento estratégico da 

ent idade  para  a  gestão 

2016/2017; Prêmio Nacional 

de Educação Fiscal, dentre 

outras.

O secretário de Fazenda 

do Mato Grosso do Sul, 

Marcio Monteiro, participou 

dos debates da Assembleia 

Geral Ordinária da Febrafite. 

Monteiro falou sobre o PLP 

257/2016, projeto apresentado 

pelo Governo Federal e que 

t r a m i t a  e m  r e g i m e  d e 

Urgência Constitucional na 

Câmara dos Deputados. Para 

o secretário, o projeto retira 

d i re i tos  dos  serv idores 

e s t a d u a i s ,  a n u l a  a 

competência das Assembleias 

Legislativas, entre outras.

Ele também comentou 

sobre o momento de ajuste 

fiscal no país e destacou a 

importância dos auditores-

fiscais na busca de soluções 

para a crise. “As ideias e 

so luções  apontadas  em 

reuniões como essa devem ser 

ava l iadas  por  todos  os 

governos. Só com um colégio 

como esse nosso país terá 

condições de melhorar e 

e v o l u i r ” ,  c o n s i d e r o u 

Monteiro.

NOVA DIRETORIA

Reunidos no dia 31/03 em 

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

Extraordinária - AGE, foi 

eleita a nova diretoria da 

FEBRAFITE para o biênio 

2016-2018. O presidente da 

ASFAL Luiz Antônio foi 

eleito para o cargo de Diretor 

de Previdência e Seguros da 

entidade. 

Desde 2002 à frente da 

Febrafite, o auditor-fiscal da 

Receita Estadual do Rio 

Grande do Sul  Roberto 

Kupski  foi  reeleito  por 

aclamação para mais um 

mandado. 

Nesta nova gestão, a 

Federação dará continuidade 

ao trabalho da representação 

c l a s s i s t a  e m  b u s c a  d o 

fortalecimento da carreira 

fiscal, como essencial ao 

funcionamento do Estado, por 

m e i o  d e  P r o p o s t a s  d e 

Emendas à Constituição, 

como por exemplo, a PEC 

Assembleia da FEBRAFITE discute futuro do Fisco e elege nova diretoria

AUTORIZE O DÉBITO EM 

CONTA DO SEU

ASFAL-SAÚDE. 

PARA SUA MELHOR 

COMODIDADE OFERECEMOS DUAS 

DATAS 16 OU 25! LIGUE 3214-8200

186/07, que prevê a autonomia 

da Administração Tributária 

nos três entes federativos e 

aguarda votação no plenário 

da Câmara. Além disso, a 

entidade continuará firme em 

defesa do teto salarial justo e 

da aposentadoria digna para os 

servidores da carreira.

E n t r e  a s  p r i n c i p a i s 

atuações da Federação, consta 

a busca pela aprovação da 

reforma tributária com a 

especialização das bases 

t r i b u t á r i a s  p o r  e n t e s 

federados, a defesa do Pacto 

Federativo e a simplificação do 

Código Tributário Nacional. 

“Vamos dar continuidade aos 

debates sobre a reforma, com a 

defesa de que no Brasil a carga 

tributária não é alta, mas 

concentrada no que menos 

r e c e b e ” ,  c o n s i d e r o u  o 

presidente reeleito.

Kupski também destacou 

a promoção da educação fiscal, 

a exclusão do ICMS da base do 

Simples Nacional, o trabalho 

da entidade pelo refazimento 

dos contratos da dívida dos 

es tados  com  a  União  e 

defender os servidores de 

projetos de leis que retiram 

d i r e i t o s  c o n q u i s t a d o s 

legitimamente, além de atuar 

pela valorização salarial e a 

d e f e s a  d o  e x e r c í c i o  d e 

prerrogativas garantidas em 

lei.

OUTRAS DELIBERAÇÕES

O Conselho Deliberativo 

aprovou o lançamento do 

Prêmio Nacional de Educação 

Fiscal 2016, que ocorrerá em 

m a i o ,  e m  B r a s í l i a .  Fo i 

aprovada ainda a criação e 

filiação da Febrafite à Rede de 

Auditores Fiscais de Língua 

Portuguesa, além da discussão 

sobre assuntos corporativos e 

matér ias  legis lat ivas  de 

interesse da categoria. A rede 

será composta por auditores 

fiscais das administrações 

tributárias e aduaneiras dos 

países de língua portuguesa e 

objetiva zelar pelos interesses 

jur ídicos ,  econômicos  e 

f u n c i o n a i s  d o s  p a í s e s 

participantes.
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até seus quinze anos, Malala 
Yousafzai. Seus dois irmãos 
Khushai Khan e Atal Khan, não 
sofriam discriminações, podiam 
frequentar escolas, e ter privilégi-
os culturais destinados aos 
homens. A mãe de Malala Tor 
Pekai Yousafzai passou toda sua 
infância e juventude sem poder 
frequentar uma escola. Seu pai é 
Ziauddin Yousafzai, ao casar-se 
era professor. Fundou uma escola 
com poucos recursos e soube 
desenvolver um trabalho que lhe 
proporcionou sustento para a 
família. Para Malala, Ziuddin é 
seu grande herói, foi ele que 
sentiu, em sua primogênita, à 
vontade congênita para estudar. 
Dada, a rigorosa vigilância e 
perseguição às garotas, ela não 
vestia farda escolar, disfarçava-se 
e seguia caminhos diferentes, 
poucos comuns, para chegar até a 
escola.

Malala Yousafzai nasceu no 
dia 12 de julho na província de 
Mingora, Swat, Jaiber Pastunjuá, 
República Islâmica do Paquistão 
(Vale do Swat, fica bem ao norte 
do Paquistão). 

Mingora distancia-se 160 
quilômetros de Islamabad capital 
do Paquistão. Malala é uma 
ativista paquistanesa, conhecida, 
principalmente, pela defesa dos 
direitos humanos das mulheres e 
do acesso à educação na sua 
região natal e, muito rapidamente, 
tornou-se uma ativista internacio-
nal.   

Em 29 de abril de 2013, 
Malala foi capa da revista 
americana Time e considerada 
uma das 100 pessoas mais 
influentes do mundo. 

Incentivada por seu pai, aos 
13 anos alcançou notoriedade ao 
escrever um blog para a BBC de 
Londres, sob o nome de Gul 
Makai, explicando sua vida sob o 
regime do Tehrik-i-Taliban 

MALALA, 

SIMPLESMENTE MALALA
Vejam  a  incoerência , 

estudantes, este é o significado 
para a palavra Talibã, tanto para o 
persa moderno, como para o 
afegão, línguas faladas no 
Afeganistão, país da Ásia, embora 
que, suas línguas oficiais sejam o 
urdu e o inglês. A realidade é que 
esta palavra se origina da língua 
árabe. O Talibã mantém uma luta 
permanente, contra as potências 
da OTAN e o governo central do 
Afeganistão para estabelecer um 
estado islâmico na região. Trata-
se de um movimento religioso 
nacionalista fundamentalista, 
doutrina que defende a fidelidade 
absoluta à interpretação literal dos 
textos religiosos, tem atitudes de 
intransigências,  rigidez na 
obediência a determinados 
princípios e regras. Os Talibãs 
recebem um treinamento valioso, 
suprimentos e armas do governo 
paquistanês, em especial do seu 
serviço secreto. Por este motivo 
têm fortes  influências  no 
Paquistão, aonde se difundiu a 
partir de 1994. Este movimento é, 
oficialmente, considerado como 
organização terrorista por países 
como a Rússia, Estados Unidos e 
pela União Européia.  

C o m  r e f e r ê n c i a  a o 
Afeganistão, o Paquistão é um 
país  vizinho com maiores 
recursos econômicos, maior 
população, aproximadamente, 
hoje 180 milhões de habitantes, 
considerado como o sexto país 
mais populoso do mundo. A 
religião islâmica é a oficial e 
praticada por 97% da população 
(80% sunitas e 17% xiitas). E, 
assim, permite que o Talibã, com 
sua conduta radical antimodernis-
ta impor posições segregacionis-
tas étnicas e religiosas.

Em 2007, quando o Tehrik-i-
Taliban (braço paquistanês do 
Talibã) infiltrou-se em Mingora 
e, a partir de então, destruiu mais 
de quatrocentas escolas, baniu as 
mulheres da vida social com 
proibições ao acesso às escolas, 
promovendo terror a população 
com ameaças e  execuções 
públicas.

Neste contexto de intransi-
gências, com rigorosas limitações 
às mulheres, é que nasceu e viveu, 

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.

Pakistan: “Diário de uma 
estudante paquistanesa”. Seu 
blog foi crescendo e criando 
nome, tornando-se muito popular 
e, sua real identidade, tornou-se 
conhecida através do documentá-
rio produzido pelo “The New 
York Times”. Daí, em diante, o 
Talibã não lhe deu trégua. No dia 
09 de outubro de 2012, Malala 
entrou num ônibus escolar na 
p r o v í n c i a  d e  K h y b e r 
Pakhtunkhwa,  um homem 
armado chamou-a pelo nome, 
apontou-lhe uma pistola e 
disparou três tiros. Uma das balas 
atingiu o lado esquerdo da testa e 
percorreu o interior da pele, ao 
longo da face e até ao ombro, as 
sequelas são que não consegue 
piscar, normalmente, com o olho 
esquerdo e não consegue ouvir 
com o ouvido direito. Ato 
sentencial do Talibã para com 
uma garota de quinze anos, cujo 
crime foi se destacar entre as 
mulheres, e lutar pela educação 
das meninas e adolescentes no 
Paquistão – um país dominado 
pelos talibãs, culturalmente 
contrários à educação feminina. 

Malala Yousafzai, logo após 
ao atentado, foi atendida num 
hospital militar paquistanês, nos 
dias que se seguiram ao ataque, 
manteve-se inconsciente e em 
estado grave. Quando a sua 
condição clínica melhorou foi 
transferida para o hospital Queen 
Elizabeth, em  Birmingham, 
Inglaterra. Em 04 de janeiro de 
2013, recebe alta.

No dia em que comemorou 
dezesseis anos de idade, discur-
sou para uma platéia de represen-
tantes de mais de cem países na 
Assembleia da ONU, na cidade 
americana de Nova Iorque. 

Em outubro de 2013 recebeu 
o respeitado Prêmio Sakharov 
para a Liberdade de Pensamento 
dado pelo Parlamento Europeu. 

No ano seguinte, já com 17 
anos (2014), Malala recebeu o 
Prêmio Nobel da Paz, tornando-
se a mais jovem ganhadora deste 
famosíssimo prêmio. (A primeira 
entrega do Prêmio Nobel, pelo 
Comitê Norueguês, ocorreu em 
1901).

O Prêmio Nobel é um dos 
seis Prêmios Nobel legados pelo 
inventor da dinamite, o sueco 
Alfred Nobel. Os prêmios de 
Física, Química, Fisiologia ou 
Medicina, Literatura e o Prêmio 
de Ciências Econômicas  são 
entregues na capital Sueca 

(Estocolmo), sendo o Nobel da 
Paz entregues em oslo, capital da 
Noruega.  O Comitê Nobel 
Norueguês, cujos membros são 
nomeados pelo Parlamento 
Norueguês, tem a função de 
escolher o laureado pelo Prêmio 
Nobel da Paz.

Com esta  tentativa  de 
assassinato, desencadeou-se um 
movimento de apoio internacio-
nal. A Deutsche Welle, empresa de 
rádio e televisão alemã, noticiou, 
em 2013, que Malala se tornou "a 
mais famosa adolescente em todo 
o mundo". O enviado especial das 
nações Unidas para a educação 
global, Gordon Brown, lançou 
uma petição da ONU em nome de 
Malala com o slogan “I am 
Malala” ("Eu sou Malala"), 
exigindo que todas as crianças do 
mundo estivessem inscritas em 
escolas até ao fim de 2015, petição 
que impulsionou a retificação da 
primeira lei de direito à educação 
em seu país natal o Paquistão. 

Com este reconhecimento, o 
ativismo de Malala tornou-se um 
movimento  internacional , 
passando a receber convites de 
países para fazer visitas e pales-
tras.

Seu  irmão  mais  velho 
Khushai Khan fala que Malala é 
uma devoradora de livros, ela 
confessa que seu livro preferido é 
“O Alquimista”. (Best Seller) do 
escritor brasileiro Paulo Coelho. 
Sobre seu livro, fala com uma 
certa ternura .

EU SOU MALALA
Autobio-

grafia escrita 
sob orientação 
e parceria com 
a  jornal i s ta 
i n g l e s a 
Christina Lamb 
um livro  de 
lições contras-
tantes descre-
v e n d o  a 
docilidade de 
uma garota de poderosa determi-
nação, inteligente, talentosa, 
brilhante, com uma humildade 
cativante,  vivenciando seu 
carisma em narrativas de um 
mundo perigoso na sua conjuntura 
religiosa e cultural.

“Sentar numa cadeira, ler 
meus livros rodeada pelos meus 
amigos é um direito meu”.

Incompreendida e insultada 
em seu país, hoje, admirada e 
queridíssima: “Cidadã e Heroína 
do Mundo!”

O Associado Afranio Menezes lançou, no dia 11 de março, 

seu livro intitulado "INCENTIVOS FISCAIS NO ÂMBITO DO 

ICMS: regramento constitucional, falhas jurídico-legislativas, 

federalismo e guerra fiscal". O evento contou com um coquetel 

no Auditório do Edifício The Square Park Office, na Jatiúca.  

O livro trata dos seguintes temas principais: Estado, 

Constituição e Extrafiscalidade, Incentivos Fiscais, Incentivos 

Fiscais no Âmbito do ICMS, Federalismo Fiscal Brasileiro e 

Guerra Fiscal do ICMS, Soluções e Reformas.

Para adquirir o livro ligue: (41) 3352-1200 ou no site: 

www.jurua.com.br. 

Auditor Fiscal associado da ASFAL lança livro sobre ICMS
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Livro do Fiscal Afrânio Menezes

Diversas colegas do Fisco prestigiaram o eventoPresença do Secretário da Fazenda George Santoro

NOVO CREDENCIADO ASFAL

Responsável Técnica: Dra Andréa Targino Gama - CRM 3415 AL

https://pt.wikipedia.org/wiki/Direitos_da_mulher
https://pt.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%A3o_Europeia


A l é m  d o s  p a r e c e r e s , 

quando solicitado pelo 

juiz, também serão feitas 

perícias presenciais. O 

reumatologista Georges 

Basile é o coordenador da 

equipe.   

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

ASFAL e Superintendente 

da  UN IDAS/ AL L u iz 

Antonio, solicitará uma 

reunião com os represen-

tantes da Câmara, para 

propor  uma parcer ia , 

visando subsidiar a Câmara 

em casos de eventuais 

dúvidas envolvendo os 

planos de saúde de auto-

gestão e sem fins lucrati-

vos.

A ASFAL, que é filiada 

a UNIDAS, participou do 

lançamento, no dia 30/03, 

da Câmara Técnica de 

Saúde, que vai subsidiar os 

magistrados a decidirem 

com muito mais segurança 

em processos relacionados 

à área. O órgão vai atuar 

principalmente em casos 

de obrigação do Estado ou 

de planos de saúde de 

prover remédios e procedi-

mentos médicos.

O lançamento ocorreu 

na sede do Tribunal de 

Justiça de Alagoas - TJ/AL 

e contou com a participa-

I n f o r m a m o s  q u e  a 
ASFAL tinha negociado com 
uma clínica local a campanha 
de imunização da gripe, para  
associados da ASFAL e 
beneficiários do ASFAL -
SAÚDE, nos mesmos moldes 
do ofertado no ano anterior, 
para aplicação no período da 
campanha do Ministério da 
Saúde, previsto para o final de 
abril.

Porém, devido a alta 
procura  da  vac ina ,  não 
existindo sua disponibilidade 
imediata, a clínica comunicou 
que deverá renegociar o valor  
somente após a garantia de 
recebimento das doses e a 
efetiva entrega pelos labora-

ção do Pres idente do 

TJ/AL Des. Washington 

Luiz, do secretário de 

Saúde de Maceió, José 

Tomaz Nonô, do presiden-

te do Conselho Regional 

de Medicina de Alagoas 

( C r e m a l ) ,  F e r n a n d o 

Pedrosa, de representan-

tes de planos de saúde e 

demais autoridades.

A Câmara conta com 

15 profissionais, dos quais 

13 são médicos e 2 são 

dentistas, todos integran-

tes do Poder Judiciário de 

Alagoas. Ela funcionará 

todos os dias, 24h por dia. 

tórios.

Assim que a ASFAL 
receber essa confirmação, 
comunicará a todos. 

Caso o beneficiário faça 
aplicação da vacina em clínica 
particular, o mesmo poderá 
ser ressarcido do valor, 
dentro dos limites e regras  
acertados na campanha da 
ASFAL.

L e m b r a n d o  q u e  a 
campanha  da  ASFAL é 
dirigida apenas para aqueles 
que não são alvo da campa-
nha nacional. Estes devem se 
vacinar nos postos de saúde, 
conforme calendário do 
Ministério da Saúde e se 
inicia no final de abril.

Sessão no Tribunal de Justiça de Alagoas que lançou a Câmara Técnica
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ASFAL participa do lançamento da Câmara Técnica

de Saúde do Tribunal de Justiça de Alagoas

Batizado de Alice Vitória de Albuquerque Amorim aos 

seis meses. Ela é bisneta do ex-presidente da ASFAL 

Hailton Medeiros de Albuquerque (Em Memória) e sua 

esposa Maria Vitória Leite.

ASFAL anunciará data de sua campanha contra gripe
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OFISCO – Que avaliação faz 

da situação da categoria hoje? 

EMÍLIO - Assim como toda 

ca t e go r ia ,  t a mbé m  nã o 

estamos nada satisfeitos com a 

situação remuneratória e as 

condições de trabalho ofereci-

das ao Fisco Estadual. O 

Estado de Alagoas está entre 

os quatro últimos estados 

brasileiros que ainda resistem 

a fixar o Teto Remuneratório 

da categoria em 90,25 do 

M i n i s t r o  d o  S u p r e m o 

Tribunal Federal-STF; o 

dissídio coletivo que foi dado 

aos Servidores Públicos de 

Alagoas, em maio 2015 - 

inferior ao IPCA de janeiro a 

dezembro de 2014 que foi de 

6,40%, como vinha sendo 

utilizado, em parcela única - 

ficou aquém das expectativas; 

a reposição dos 5%, mesmo 

dividida em três parcelas, não 

foi aplicada sobre o subsídio 

do Governador, achatando 

ainda mais, a remuneração 

daqueles que já se encontram 

no teto; e a quebra de compro-

misso do Governador do 

Estado de encaminhar a 

A s s e m b l é i a  L e g i s l a t i v a 

Estadual-ALE, logo no início 

de 2016, Projeto de Lei 

fixando a forma de reposição 

de seu subsídio até 2018, não 

nos permite nenhuma come-

moração. Entretanto, ainda 

ass im,  ve jo  a  ca tegor ia 

o t i m i s t a ,  e m p e n h a d a  e 

fazendo a sua parte, lutando e 

acreditando que o amanhã 

será melhor, e principalmen-

te, atenta e disposta a jamais 

permitir que se repitam na 

Secretaria da Fazenda os 

desmandos patrocinados pelo 

último Governo. Como diz o 

ditado “gato escaldado tem 

medo de água fria”. No 

momento ,  a  s i tuação  é 

diferente, temos dado um 

crédito de confiança ao 

Secretário George Santoro, 

para que mostre que de fato 

está imbuído de promover as 

mudanças que a categoria 

tanto necessita. Temos uma 

pauta de reivindicações que já 

se encontra posta na mesa de 

negociações, aguardamos o 

p o s i c i o n a m e n t o  d o 

Secretário, que ficou de tão 

l o g o  d i s c u t i d a  c o m  o 

Governador nos retornar. 

OFISCO – Quais os principa-

is desafios da categoria hoje?

EMÍLIO - Creio que teremos 

pela frente grandes desafios, 

entretanto, considero como o 

maior deles devolver ao Fiscal 

de Tributos Estaduais a sua 

dignidade e autoestima, tão 

abaladas pelas péssimas 

experiências vividas nos 

últimos anos. Por outro lado, 

recuperar o poder de compra 

dos membros da categoria, o 

tempo perdido, e reequipar o 

Fisco de boas ferramentas de 

trabalho e inovações tecnoló-

gicas, sem sombra de dúvidas, 

será um hercúleo desafio.

OFISCO – Quais as suas 

prioridades? 

EMÍLIO -  Priorizaremos 

trabalhar tecnicamente com 

Pautas Curtas e bem definidas 

no sentido de irmos avançan-

do a cada solução encontrada. 

Nesta primeira fase estivemos 

com o Secretário da Fazenda e 

levamos uma Pauta de reunião 

com 07  i tens  def in idos : 

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

Presidência do Conselho 

Tributário seja exercida por 

Fiscal de Tributos Estaduais; 

que tenhamos um calendário 

de reuniões permanente com 

o Secretario da Fazenda e os 

Fiscais de Tributos, onde 

possamos externar as dificul-

dades e cobrar soluções; 

c o b r a m o s  d e f i n i ç ã o  d o 

Acordo Judicial do LR – 

Ações Individuais; cobramos a 

reposição das perdas de 2015, 

no subsídio do Governador 

(5%); levamos nossa preocu-

pação em relação à reposição 

do próximo mês de maio com 

IPCA de 10,67%; cobramos 

definição em relação ao futuro 

Programa de Participação de 

Resultados - PPR; e que 

sejam abertas as discussões 

acerca de um novo projeto de 

reestruturação para a SEFAZ, 

tendo em vista o novo concur-

so que o Secretário está 

pretendendo fazer. Todos os 

itens da pauta deverão ser 

respondidos pelo Secretário 

da Fazenda quando do seu 

retornar das discussões com o 

Governador  do Estado. 

Especificamente em relação 

ao Acordo Judicial, o colega 

F r a n c i s c o  S u r u a g y  – 

Superintendente da Receita, 

nos informou que o Secretário 

da Fazenda já encaminhou o 

material necessário a sua 

elaboração a Procuradoria 

Geral do Estado – PGE.

OFISCO – Quais as maiores 

dificuldades a serem enfren-

tadas?

EMÍLIO - Comandados por 

u m  a s s e c l a  d o  S e t o r 

Sucroalcooleiro, autoritário e 

incompetente para os assun-

tos do Fisco, passamos por 

oito anos de um Governo 

desastroso, foi um período 

negro  e  las t imável ,  um 

período de desconstrução de 

tudo o que tínhamos de 

melhor. Os servidores fazen-

dários assistiram perplexos ao 

estratégico e literal desmonte 

da estrutura da Secretaria de 

Estado da Fazenda, processo 

conduzido sob as ordens do 

mais poderoso setor econômi-

co do Estado. Grupos de 

Presidente do SINDIFISCO quer o resgate da dignidade do Fiscal de Tributos Estaduais e a recuperação do parque tecnológico da SEFAZ

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

Convênio

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

Psicoterapia Crianças, Adolescentes e Adultos

Emílio Marcelino diz que maior desafio é devolver ao Fiscal de Tributos Estaduais a sua dignidade e autoestima, recuperar o poder de compra dos membros da categoria, o tempo perdido e reequipar o Fisco.

Emílio Marcelino
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Trabalho foram desfeitos, a 

capacitação dos servidores foi 

fatalmente comprometida, 

prédios foram sucateados, a 

estrutura de Tecnologia da 

i n f o r m a ç ã o  t o r n o u - s e 

obsoleta por falta de investi-

mentos na área, e muito mais 

foi feito como forma de 

anular qualquer poder de 

reação do Fisco. Como não 

poderia ser diferente, tudo 

isso mexeu muito com a 

autoestima de toda equipe, 

trazendo como conseqüência 

um ambiente totalmente 

adverso, disputas, desestímu-

lo e apatia. Nossas maiores 

dificuldades serão o resgate 

da dignidade do Fiscal de 

Tr ibutos  Es tadua i s  e  a 

recuperação do parque 

tecnológico da SEFAZ, de 

forma a disponibilizar aos 

Fiscais de Tributos ferramen-

tas adequadas de trabalho. 

OFISCO – Há uma grande 

expectativa de parte da 

categoria em relação ao 

acordo proposto pelo governo 

em relação ao LR. Que 

avaliação faz desta questão?

EMÍLIO - Aqui aproveito 

p a r a  r e a f i r m a r  q u e  o 

SINDIFISCO/AL não é 

contrário a sua celebração, e 

acreditamos pelas conversas 

mantidas com o Secretário da 

Fazenda, que até final do mês 

de março ou no começo de 

abril, esteja pronto para 

assinatura das partes. A quem 

tem nos procurado, temos 

dito que aderir ou não é uma 

decisão muito particular e 

pessoa l  tendo  em v i s ta 

algumas nuances do processo: 

quem aderir  deve estar 

devidamente esclarecido que 

e s ta rá  abr indo  mão  de 

quaisquer valores retroativos, 

e retirando todo e qualquer 

processo dessa natureza 

contra o Estado; para aqueles 

que já estão muito próximos 

ao teto, ou que estejam com o 

redutor, não haverá ganho 

financeiro, pois o redutor 

constitucional corta tudo o 

que passar de R$ 22.051,95 

(Teto atual congelado) além 

do que, abrirá mão também 

de quaisquer valores retroati-

vos e renunciarão aos proces-

sos em que seja parte. Porém, 

parte dos colegas defende que 

quem não aderir ao acordo, 

futuramente poderá sofrer 

prejuízos f inanceiro em 

função de um possível reajus-

te no valor do teto o qual ele 

não receberia. Não comparti-

lhamos dessa tese por enten-

der que, se o próprio Estado 

reconhece a uma parte dos 

colegas que o teto aumentou, 

não poderá negar ao restante 

o mesmo direito que já foi 

assegurado aos participantes 

do Acordo Judicial. O direito 

é o mesmo. Enfim, o Acordo 

Judicial na forma como se 

pretende, sem sombra de 

dúvidas, para o Estado de 

Alagoas é excelente, pois vai 

oportunizar  reduzir  seu 

passivo em algo próximo a 

80%, segundo estatística. Por 

outro lado, acreditamos que 

também é possível que seja 

julgado o embargo interposto 

pelo Estado, bem antes da 

finalização dos Acordos o que 

permitirá as execuções de 

sentença uma vez que a 

suspensão foi até o julgamen-

to do embargo. 

OFISCO – Pretende dar 

continuidade a parceria com 

as demais entidades do Fisco 

como ASFAL, ASSIFEAL e 

SINDAF, na luta conjunta?

EMÍLIO - Para o sucesso de 

qualquer luta, seja ela sindical 

ou qualquer outra, a união de 

todos  os  envolv idos  no 

processo é essencial. O Fisco 

do Estado de Alagoas, posso 

assegurar sem nenhuma 

modéstia, está muito bem 

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

entidades e pelas lideranças 

que foram eleitas pela própria 

categoria para representá-la. 

Nossa Lei Orgânica disciplina 

o  G r u p o  O c u p a c i o n a l 

Tributação e Finanças, que 

alberga Fiscal de Tributos 

E s t a d u a i s ,  A g e n t e 

Controlador de Arrecadação 

e os Técnicos de Finanças, 

não teria como se pensar em 

avanços sem reconhecer que é 

à força dos membros destes 

subgrupos que dará o respal-

do necessário às nossas lutas. 

Portanto, essa  união das 

entidades de representação da 

categoria só aumenta as 

chances de lograrmos êxito 

nos processos de negociação 

com o Governo.

OFISCO – Como vê o papel da 

ASFAL para a categoria hoje?

EMÍLIO - A ASFAL tem sido 

ao longo dos anos nossa 

parceira em todos os momen-

tos, sua importância para 

categoria é ímpar. Com seu 

dinamismo administra com 

zelo e muita competência o 

ASFAL-SAÚDE, conferindo 

credibilidade e respeito no 

atendimento aos seus usuári-

os, pelo prestígio que conquis-

tou  junto a classe médica, não 

só em Alagoas, mas também 

pelo Brasil afora através dos 

atendimentos por reciprocida-

de.

OFISCO - Que palavras 

deixaria para a categoria 

neste momento?

EMÍLIO - Para finalizar, 

gostaria de dizer aos nossos 

colegas que acredito na força 

de trabalho do Fisco, e na 

união de todos para reconstru-

ção da Secretaria da Fazenda. 

O SINDIFISCO/AL somos 

todos nós e precisamos estar 

unidos na defesa de nossos 

direitos e de nossos espaços, e 

tenham a absoluta certeza de 

que jamais fugiremos a luta na 

defesa de nossos filados. 

Contem conosco, ESTAMOS 

JUNTOS! 


