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Asfal Saúde

Venha Reviver no Clube da Melhor Idade da ASFAL
O Clube Reviver da Melhor Idade da ASFAL se reúne todas as quintas-feiras, a partir das 

14h, no Clube da ASFAL, localizado no bairro do Pinheiro. As reuniões são abertas a todos 
os associados e seus dependentes, que terão tardes recheadas de programação com muita 

alegria e diversão.

Os associados da ASFAL aprovaram, no dia 22 de novembro de 2018, a constituição de 

Fundo garantidor, exigido pela Agência Nacional de Saúde – ANS, em assembleia realizada 

em sua sede social no bairro do Pinheiro. Com essa aprovação, o ASFAL-SAÚDE passa a 

atender a principal exigência da ANS, sendo assim autorizado a seguir com sua missão de 

atender aos seus associados como tem feito desde sua formação, com a qualidade e o melhor 

custo possível, se comparado aos demais planos comerciais, por se tratar de uma cooperativa   

de saúde sem fins lucrativos.              

                                                                                                               Veja na página 03
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OUTUBRO - 2018
         ABRAHAO ALVES DE SOUZA                                            08
ADERBAL DA COSTA RAPOSO NETO� 24
ADRIANA FERREIRA SERAFIM OMENA MORAES� 27
ADRIANA MATOS SOUTO DA ROCHA� 04
ADRIANO DE OLIVEIRA PEIXOTO� 13
ADRIANO GONCALVES DE CARVALHO� 26
AGENOR SEVERO DOS SANTOS� 02
ALDA CELINE FERNANDES RAMOS� 13
ALEX ESPINDOLA DE BULHOES MARQUES� 19
ALEXSANDRA ALMEIRA BISPO� 05
ALICE DE ALBUQUERQUE S DE M GOMES� 21
ALINE DE GOES LIMA AMARAL� 18
ALINE KEILA NASCIMENTO DA SILVA� 07
AMAURI ALEXANDRE ALVES� 14
ANA CRISTINA DOS SANTOS COSTA� 18
ANA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA� 04
ANA PAULA LIMA BRITO� 17
ANA PAULA TENORIO DE AS� 26
ANDRE LUIZ COTRIM DE BARROS PRADO� 08
ANGELA AUGUSTA DE MELO� 16
ANTONELLA BRASIL PARANHOS M LIMA� 28
ANTONIO CARLOS LIMA REZENDE NETO� 27
ANTONIO DE ALBUQUERQUE LINS FILHO� 23
ANTONIO SIMPLICIO FILHO� 02
ARIEL DE VASCONCELOS BRUM� 07
ARNALDO PINHEIRO GAMA� 01
ARNOBIO RAMOS MATIAS� 17
ARTHUR ELIO CAVALCANTE PORCIUNCULA� 24
ARTHUR SANTANA RAPOSO MAIA� 03
ARTUR ROGERIO F DA MATA� 18
AUDALIO MARINHO NEVES� 23
AUDALIO MARINHO NEVES JUNIOR� 29
AUGUSTO ALVES NICACIO FILHO� 29
AUREA DA SILVA CONRADO VEIGA� 02
AYRTON ALMEIDA� 16
BEATRIZ DANTAS CAMELO LIBERATO� 05
BENEDITA BOIA DE LIMA � 20
BENEDITA DE PAULA CAVALCANTE� 07
BERENALDO COSTA BARROS� 12
BERNARDO DO AMARAL ROQUE� 09
BETTY MONTENEGRO LOPES� 20
BRUNO DO AMARAL ROCHA� 19
BRUNO OTAVIO VIEIRA DA ROCHA CARVALHO� 02
BRUNO RODRIGUES DE ARAUJO� 02
CAMILLA LIMA SAMPAIO ROSSITER� 15
CARLA PATRICIA A DE O AMORIM� 16
CARLOS EDUARDO FERRAZ FREITAS� 22
CARLOS EDUARDO VIEIRA FONTAN� 20
CARLOS HENRIQUE R. TEIXEIRA � 27
CAROLINA GAMELEIRA BOMFIM SANTANA� 21
CAUE FONTAN SOARES� 05
CECY LIMA DE OMENA MARAIS� 22
CELIA MARIA SOARES� 12
CELINA LINS DE SOUZA� 26
CELINA MEDEIROS DOS SANTOS� 15
CELSA SILVA DE ALMEIDA MARTINS� 19
CHEILA MARIA DA SILVA� 23
CHRISTIANA SANTA RITTA VOSS� 03
CICERO DIAS BEZERRA� 13
CICERO VIEIRA DA SILVA� 23
CLARIBEL ALVES SANTANA� 08
CLARISSA DE HOLANDA NOVAES� 18
CLARISSA SAMPAIO RODRIGUES� 03
CLAUDIA MARIA DE GOES LIMA� 19
CLAUDIA SUZANNE DIAS LIMA MATOS� 21
CORNELIO BATISTA DA SILVA� 20
CREUZA MARIA MAGALHAES DE LIMA� 18
CRISTIANO GEORGE DOS SANTOS� 02
CRISTINA DE FATIMA SANTOS LIMA CHAVES� 13
CRISTINA LAURA S. DE ALMEIDA� 02
DANIEL GOMES COIMBRA� 29
DANIEL TENORIO ABS� 09
DANIELA AMARAL DE CASTRO� 16
DARCI CORDEIRO DE CARVALHO� 05
DAVI PEREIRA DE BARROS CORREIA DANTAS� 03
DAVID NATHAN SILVA DE ALMEIDA� 30
DAYVID BITTENCOURT TOLEDO� 01
DEBORA MARIA QUEIROZ BRANDAO� 17
DEBORAH AMARAL DE GUSMAO MIRANDA� 30
DIEGO FREITAS COSTA DE MEDEIROS� 01
DILMA MOREIRA DE SANTANA GUEDES� 19
DIOGO DE GOES LIMA AMARAL� 08
EDSON BATISTA LUZ� 23
EDUARDO DE OLIVEIRA COSTA� 21
EDUARDO FIGUEIREDO MAGALHAES PONTES� 18
EDVALDO TENORIO DE HOLANDA� 30
EGLAIR HOLANDA DE ARAUJO� 29
ELAINE C. M. DE MELO CAVALCANTE� 21
ELIENE BATISTA LIMA� 29
ELISIO MALTA FEITOSA NETO� 14
ELIZABETE SIMAO DE OLIVEIRA� 16
ELLEN THAISE GODOY AMORIM� 25
ELY WALTER CAVALCANTE LIMA� 21
EMANOELA SILVA DE ARAUJO LEMOS� 09
ERICA REGINA DA SILVA� 15
EVERALDO LINS TAVARES� 20
FABIANO CAVALCANTE VASCONCELOS� 30
FABRICIO HENRIQUE COSTA MIRANDA� 29
FELIPE JOSE ALCOFORADO COSTA E SILVA� 26
FERNANDA EMANNUELLE FERNANDES COSTA� 01
FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUZA� 29
FILIPE ALVES DE OLIVEIRA� 10
FLAVIA CELIA DOS SANTOS SOUZA� 29
FLAVIANE BARBOZA MONTEIRO� 25
FRANCISCA ELIZABETH A DA SILVA� 22
FRANCISCO BESERRA FILHO� 02
FRANCISCO DE ASSIS SANTOS NOLASCO� 04
GABRIEL ACIOLI SILVEIRA GOES� 27
GABRIEL PADILHA LINS DE ARAUJO� 03
GABRIEL VILLAR DE ALBUQUERQUE ARAUJO� 27
GERALDO ANTONIO MAIA CAMARA� 03
GERMANA KALYNE LIMA DE AS� 15
GERSON DE MEDEIROS REGO� 31
GERUSA FERREIRA DA SILVA� 13
GILSON ANTONIO DA SILVA� 24
GILVAN FREIRE CLEMENTINO� 25
GIOVANNA PORCIUNCULA LIRA DE AMORIM� 04
GIRLENE MELO DAS NEVES� 03

GISELIA LISBOA SILVA VIEIRA� 08
GUILHERME FIGUEIROA T DE CARVALHO� 04
GUSTAVO CASTRO DE AMORIM COSTA� 12
HAMILTON RODRIGUES SANTOS� 07
HELIO SIMOES COSTA� 20
HELION LISBOA DE SA FILHO� 10
HELLEN MARIA ALMEIDA LACERDA PEREIRA� 16
HERMELINDA DO REGO BARROS� 29
IGOR DO VALE FONSENCA� 03
ISABEL DOS SANTOS OLIVEIRA� 15
ISABEL TORRES BASTOS� 28
ISIS LARISSA PADILHA DE SALGUEIRO� 19
ISMA CARDOSO PONTES� 05
ISMAR ALVES MALTA� 02
ISOLDA BETANIA DO REGO BARROS� 06
ITACI CRUZ WANDERLEY� 17
IVANILDA NEVES RABELO MACHADO� 07
IZABEL ARAUJO DE SANTA CRUZ OLIVEIRA� 29
IZADORA CAVALCANTE TENORIO� 21
JACQUE DAMASCENO PEREIRA� 22
JACY DA ROCHA CORDEIRO� 26
JENIVANIA MARINHO DE GUSMAO� 07
JOAO DE ALMEIDA SOUZA� 11
JOAO MIGUEL DE OLIVEIRA PACHECO� 04
JOAO VITOR ROCHA DE CARVALHO� 10
JORDAN GUILHERME BRANDINO F FEITOSA� 03
JORDANA BARBOSA CAVALCANTE� 25
JORDANIO JOSE RIBEIRO � 28
JORGE RICARDO DE SOUZA� 12
JOSE AMORIM DOS SANTOS FILHO� 18
JOSE CARLOS SILVA� 25
JOSE DE CARVALHO PEDROSA� 04
JOSE DE MELO GAMA� 29
JOSE DOS SANTOS COSTA� 27
JOSE FLORENTINO DE LIMA VERAS� 31
JOSE MAIA COSTA NETO� 07
JOSE TADEU PATRIOTA DE OLIVEIRA FILHO� 27
JOSEFA LIMA MERCENAS� 21
JOSEFA MARIA DA CONCEICAO� 30
JOSIEL XAVIER DA SILVA� 13
JOSINEIDE UMBELINO DA SILVA� 09
JOSIVAL LUIZ SILVA� 04
JOYCE MARIA LISBOA MAIA PEREIRA� 13
JULIA ALMEIDA ALCOFORADO� 16
JULIA MARIA DE LEMOS CAETANO� 11
JULIANA SILVA DE OLIVEIRA� 29
JURACI MEDEIROS PEREIRA� 09
KARLA BEATRIZ TENORIO ROSSITER� 05
KATHYANE REGINA DE VASCONCELOS SILVA� 20
KATIA SHEILA FERNANDES DUARTE� 18
KATIANA ALECIO SILVA� 10
KLEBER FALCAO MAROJA GUEDES� 22
KLEBERSON DO REGO LIMA� 10
LARA TORRES DE LIRA CRISTOVAO DA COSTA� 03
LARISSA AGOSTINHO DE SANTA C OLIVEIRA� 15
LARISSA DANTAS CAMELO LIBERATO� 28
LARISSA MARIA BENTO HOLANDA VIEIRA� 21
LARISSA MARQUES REIS COSTA� 17
LAURITA MEDEIROS TAVARES� 27
LAVINIA PALMEIRA AYRES DE MAYA GOMES� 06
LAYS WANDERLEY CORREIA� 20
LEANDRO OMENA GAMA MONTEIRO� 18
LEDA MORGANA E DE B MARQUES� 17
LEIDISLANE TAVARES DE OLIVEIRA� 05
LIVIA MARIA LEAO DE ARAUJO� 15
LIVIA OLIVEIRA QUIRINO� 18
LUANA GAMA OMENA� 14
LUCAS LEITE PACHECO� 12
LUCAS VIEIRA GAIA� 18
LUCELIA TAVARES NERI� 22
LUCIA DE FATIMA DA ROCHA LIMA� 03
LUCIANA MARIA VIANA LIRA� 16
LUCIANA TAVARES NERI� 25
LUCIANE ESPINDOLA DE BULHOES� 03
LUCILA VASCONCELOS RODRIGUES� 31
LUCIMEIRE TAVARES NERI� 26
LUIS EMANUEL SOUZA CHAVES� 29
LUIS FELIPE OLIVEIRA DE AS� 02
LUISA VITORIA OLIVEIRA DE AS� 23
LUIZ BULHOES DE OLIVEIRA NETO� 08
LUIZ DE SOUZA BANDEIRA� 18
LUIZ FELIPE CAVALCANTI MAGALHAES� 27
LUIZ OTAVIO BRASILEIRO DE O MARTINS� 02
LUIZ PEDRO DA SILVA� 23
LURDIAN SOUSA SANTOS� 16
LUZIA MARIA DA GUIA MALTA PRATA� 25
MANOEL LOPES DE A. FILHO� 19
MANOEL LOPES DE ALBUQUERQUE FILHO� 19
MANUELLA MOTA SANTOS DE CARVALHO� 27
MARCELLO SOARES ALBUQUERQUE� 08
MARCELO JOSE F.DE A.ARAUJO� 11
MARCELO JOSE FERREIRA DE A ARAUJO� 11
MARCELO TADEU LEMOS DE OLIVEIRA� 26
MARCIA FARAH� 04
MARCIA MARCLI PADILHA DE MELO� 10
MARCIA MARIA B BARBOSA� 30
MARCIA MARIA SILVA DE LIMA� 30
MARCIO ROBERTO MELO DE VASCONCELOS� 24
MARCOS ANTONIO GARCIA� 14
MARCOS SANTA RITA DE MELO� 03
MARCUS ANTONIO S DE A MURITIBA� 16
MARGARIDA MARIA DE MENDONCA AGUIAR� 03
MARIA ALBUQUERQUE ROCHA DAS CHAGAS� 27
MARIA APARECIDA FRAGOSO ALENCAR� 12
MARIA APARECIDA RODRIGUES BENTO� 12
MARIA BETANIA ARAGAO DE MAYA GOMES� 20
MARIA CATHIA LISBOA FREITAS� 12
MARIA CELIA DE SOUSA GOMES� 12
MARIA CLARA CIRINO SOUZA� 24
MARIA DAS DORES COSTA� 20
MARIA DE FATIMA DA SILVA� 26
MARIA DE FATIMA SOARES DE SOUZA� 12
MARIA DE LOURDES FERNANDES ROCHA� 30
MARIA DE LOURDES LIMA MIRANDA� 29
MARIA DELMA CARNAUBA PASSOS� 17
MARIA DO CARMO DE BARROS� 05
MARIA DO R.S.B.SANTOS T.MELO� 13
MARIA DO ROSARIO A DE A FERREIRA� 02
MARIA DO SOCORRO S.DE MELO� 19
MARIA DOS SANTOS TAVARES� 10

MARIA EDUARDA LISBOA CHAVES� 30
MARIA EDUARDA PADILHA S B VILELA� 12
MARIA ELZA DE OLIVEIRA� 02
MARIA EUNICE TRINDADE SILVA� 23
MARIA HELENA FERREIRA PASTOR CRUZ� 04
MARIA HOLANDA PINHEIRO VILELA� 23
MARIA IRENE LEAL DE ALBUQUERQUE� 29
MARIA ISABEL PINTO FERREIRA� 11
MARIA ISMENIA DA SILVA MOREIRA� 13
MARIA IVONE DA SILVA� 17
MARIA LAURA PONTES LUCENA� 11
MARIA LUCIA LIMA BRITO                                                 12
MARIA LUCIA OLIVEIRA LIMA                                             29
MARIA MARCIA DA ROCHA SOARES                                  06
MARIA MARTHA ALVES OLIVEIRA                                      30
MARIA NAZARETH COSTA                                                    25
MARIA SALETE ALECIO SILVA                                               28
MARIA THEREZINHA C DE A MENDONCA                         04
MARIANA COTRIM DE BARROS AGUIAR                           27
MARIANA MARIA BARBOSA P R DE ARAUJO                    15
MARIANA WANDERLEY ARRAES                                         17
MARILIA CASADO LIMA FRANCA                                        09
MARILIA COSTA DE A MACHADO                                       28
MARINA ACIOLY DE OLIVEIRA FLORENCIO                        23
MARINA BOMFIM SANTANA                                               01
MARINA NOBRE DA ROCHA GAMA                                    25
MARINA TENORIO DE CARVALHO MAMEDE                    11
MARINALDO ROCHA JUNIOR                                              01
MARIO JACINTO RODRIGUES V DOS SANTOS                   02
MARIO SERGIO MARTINS DE CASTRO                               28
MARLENE LIRA DA SILVA                                                      15
MARLON JONES DE ALMEIDA LISBOA FILHO                    19
MARLY TORRES SILVA PIMENTEL                                        11
MARX LENINE CAVALCANTE SANTOS                                22
MAURICIO ARAUJO DE OLIVEIRA                                      25
MAYRA HIGINO DOS SANTOS                                              23
MILSON SILVA FIEL                                                                22
MOAB MEDEIROS MALTA                                                    17
NATAN FELIPE DE ARAUJO BUARQUE                                05
NATHALIE CONRADO VEIGA BRAGA                                  06
NEEMIAS CAVALCANTE ABREU RAMOS                            31
NEYTON COSTA CARVALHO                                                 09
NIEDJA PAULA S VERAS DE ALBUQUERQUE                      21
OTTENBERG HOLANDA F PARANHOS                                24
PAULO JOSE PEIXOTO PIMENTEL                                        23
PAULO ROBERTO CABRAL                                                    07
PAULO ROBERTO DE R ABRAHAO                                       18
PEDRO CAMPOS DE PAULA                                                  28
PEDRO HENRIQUE AMORIM DO CARMO                          11
PEDRO HENRIQUE MACARIO DE OLIVEIRA                       07
POLIANA FRAGOSO ALVES                                                   02
PRISCILA MARIA DE OLIVEIRA MELO                                 28
PRISCILLA ANDRADE NOGUEIRA DA COSTA                     26
RAFAEL AFONSO LIMA CHAVES                                          09
RAFAEL CARVALHO MONTEIRO                                          16

RAFAELA ANDRADE DE VASCONCELOS                             24
RAIMUNDO JORGE TENORIO DA COSTA                           19
RAISA KARLA DE AZEVEDO BISPO                                      23
RANULFO SILVA ARAUJO                                                      07
RAPHAEL LUCAS DA GUIA MALTA PRATA                           03
RAQUEL MOTA FLORENTINO                                              09
REBECA GERBASE BUARQUE                                               11
REBECCA CALHEIROS DE LIMA SARMENTO                      18
RICARDO MAGNO FERREIRA DA SILVA                             05
RICARDO VANDERLEI FERREIRA                                          23
RILDO GOMES DE OLIVEIRA                                               17
ROBERTO FERNANDO DA SILVA VERCOSA                        18
ROBERTO MARQUES FERNANDES                                      28
ROGERIO ALVES DE OLIVEIRA                                              27
ROMULO DA SILVA MONTEIRO                                           01
RONNES FERNANDES PEREIRA DE MESSIAS                     27
ROSANA DE ANDRADE PIMENTEL                                      02
ROSIMEIRE MARIA CAVALCANTE DE OLIVEIRA                23
ROSIVANIA PINHEIRO DO NASCIMENTO                           30
SAADIA MARIA QUININO DA SILVA                                    15
SANDRO HENRIQUE DE ALMEIDA LESSA                           23
SARAH LUDOVICO VASCONCELOS                                      31
SDICLEY MIRANDA COUTO                                                  27
SHIRLEY SANTOS                                                                    04
SIDNEY GUIMARAES DE SOUZA                                          23
SILVIO TENORIO GAMELEIRA FILHO                                   01
SINARA MARCIA DE MENDONCA L BRASILEIRO               13
SIRTES ALLAN LIMA MIRANDA                                            04
SOFIA COSTA DOS SANTOS                                                  18
SOFIA VASCONCELOS DE ABREU                                        28
SOPHIA RODRIGUES ALMEIDA SOUZA                              20
STEPHANE DOS ANJOS CARVALHO                                     25
TACIANA TENORIO BRANDAO                                             29
TANIA DORIANE D.GALINDO FALCAO                               19
TANIA MARA VENSKE                                                           20
TANIA MARIA BARBOSA CAVALCANTE                               26
TANIA NUBIA PEIXOTO COSTA                                             10
TATIANA CRISTINA SOARES DE LIMA                                  15
TEREZA DO LIVRAMENTO MARTINS S S LEAO                  10
TEREZA MARIA CAMELO CORREIA                                     26
THIAGO CARNAUBA DAS NEVES                                         23
THIAGO DA SILVA VIEIRA                                                    04
THIAGO HENRIQUE DE LIRA G CASTOR                             17
UBIRACILDA SA CAVALCANTE                                            05
VALERIA COTRIM DE MACEDO                                            05
VALERIA CRISTINA SILVA MARINHO                                   09
VALFREDO DE OLIVEIRA                                                       18
VANESSA LIMA E SILVA                                                         13
VERA ROUQUAYROL                                                              03
WALDECK SILVA MOREIRA                                                   27
WALTENBERG LIMA DE AS                                                   06
YANNE BITTENCOURT GARAY V LEITE                                30
ZAIRA SANTA RITA MEYER                                                    13
ZALDIVANA ATHAYDE DE VASCONCELOS                           31
ZENITE MACHADO PACHECO                                               03

Edvaldo Ramos de Oliveira

Jonhe Tenório Abs 

Gustavo de Albuquerque Calheiros

Leopoldino Silva Gomes Mello

Gildenor de Farias Costa

Jonhe Tenorio Abs

Marcelo da Rocha Sampaio

Artur Rogério F. da Mata

José Walter Padilha de Melo

Marcos Sérgio da Silva Ferreira Neto

Eraldo Ferreira Lessa

Paulo Castro Cardoso da Silva

COMISSÃO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

- Jonhe Tenório Abs 

- Gustavo Calheiros

- Marcos Sérgio da Silva Ferreira Neto  

- José Walter Padilha de Melo

COMISSÃO DE JUSTIÇA E ÉTICA

- Ivaldo Pimentel 

- Marcelo Sampaio

- Maria Estela Lima de Omena

- Gildenor de Farias Costa

- Maria de Fátima Santos 

O FISCO é o órgão de divulgação da Associação do Fisco 

de Alagoas - ASFAL. Fundado por Ênio Barbosa Lima em 

Janeiro de 1976.
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Vice Presidente - Elvio Cavalcante Costa

Diretor Secretário e Administrativo - Yesus Lins
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COMPONENTES

Maria de Fátima dos Santos

Ivaldo Lopes Pimentel Filho
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Estamos encerrando 

mais um ano de grandes 

lutas. Vamos entrar em 

mais um novo ano cheio de 

expectativas. Temos gran-

des desafios tanto em nível 

local, nas recomposições 

salariais devidas e criação 

da empresa ALAGOAS 

ATIVOS, que precisa ser 

melhor debatida, como em 

nível nacional nos desafios 

da reforma da previdência 

e reforma tributária.

No entanto, temos 

uma coisa que parece unâ-

nime. A nossa luta conti-

nua e nunca acaba, pois os 

desafios são apresentados 

a cada dia e, no quadro 

atual, ainda com as dúvi-

das que pairam com a 

mudança de governo fede-

ral, onde vemos sempre o 

servidor público como prin-

cipal vilão da crise.

Destacando os temas 

desta edição, trazemos 

m a t é r i a s  s o b r e  a 

FEBRAFITE, inclusive 

dos desafios que temos 

com a nova formação elei-

toral, tendo sido buscada a 

orientação de vários políti-

cos ligados a categoria, que 

apresentaram um panora-

ma do que iremos enfren-

tar nos próximos anos.

Em relação a nossa 

situação local, estamos, 

j u n t a m e n t e  c o m  o 

SINDIFISCO e SINDAF, 

lutando pela regularização 

da questão das férias da 

categoria, conforme se 

pode observar em matéria 

da página 09 e, extensão de 

benefícios financeiros aos 

aposentados e pensionis-

tas.

E m  r e l a ç ã o  a o 

ASFAL-SAÚDE, os usuá-

r i o s  e  a s s o c i a d o s  d a 

ASFAL deram um grande 

passo para o seu fortaleci-

mento, em assembleia rea-

lizada no dia 22 de novem-

bro, quando foi aprovada a 

complementação de Fundo 

Garantidor, exigido pela 

Agência Nacional de Saúde 

Suplementar – ANS.

Com essa aprovação, o 

ASFAL-SAÚDE passa a 

atender a principal exigên-

cia da ANS, sendo assim 

autorizado a seguir com 

sua missão de atender aos 

seus associados como tem 

feito desde sua formação, 

c o m  a  q u a l i d a d e  e  o 

melhor custo possível, se 

comparado aos demais 

planos comerciais, por se 

tratar de uma cooperativa 

de saúde sem fins lucrati-

vos.

Desejamos a toda a 

Família Fazendária um 

feliz ano novo, repleto de 

paz, saúde e muita harmo-

nia e união, tanto nas rela-

ções pessoais, quanto em 

nossa categoria.

Grandes desafios no ano que chega!

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
Bonasecco                                  Lavanderia                                20% Desconto                           3027-4331
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Em cada história contada, a 
maioria, é a própria verdade, 
embora munidas de dramas que 
muitas vezes fazem parte da 
própria história, porque ela não 
seria verdadeira se o drama não 
estivesse inserido nela. A história 
é algo que faz parte da vida de 
cada um de nós, pois o que seria 
de nós se não tivéssemos uma 
história para contar? Porque a 
história nós contamos e a história 
nós ouvimos e, até porque, é a 
história de cada um!

Eu, não sei se por um dom 
natural ou por uma oportunida-
de, muitas vezes sou surpreendi-
do por uma pessoa que se 
habilita a me contar alguma 
história de sua vida, ou que, 
talvez até provocada, até sem 
querer, por mim mesmo. 

Primeira  história:  Em 
outubro de 1969 estava eu no 
Choparia Savoy, em Recife e, 
como estavam ocupadas todas as 
mesas, pois era uma sexta à 
noite, me aparece um cidadão, 
aparentando uns 40 anos e 
pergunta se eu estava esperando 
alguém, afirmei que não, então 
ele perguntou se poderia sentar, 
eu  consenti .  Após  alguns 
minutos, depois de se apresentar 
como Engenheiro de uma grande 
Empresa, ele me perguntou se eu 
era de Recife, falei que não, que 
era de Maceió, ele ficou um 
pouco admirado e daí, passamos 
a jogar conversa fora. Lá pra 
meia noite, eu depois de uns 5 
chopes, e ele de 4 doses de 
whisky, começou a perguntar se 
eu tinha namorada, respondi que 
tinha e ele passou a falar dele, 
inclusive, da frustração de um 
casamento mal sucedido.

Eu ouvia atentamente sua 
história e lhe disse que casamen-
to não estava em meus planos, 
pois eu era muito novo, só tinha 
21 anos. Ele então, não sei se 
pelo efeito do álcool, falou que 
tinha uma fraqueza, que era 
gostar de pessoas do mesmo 
sexo, aquilo, pra mim, foi um 
impacto! Eu comecei a tremer, 
mas, educadamente, falei que 
não era o meu caso, então já fui 
chamando o garçom para pedir a 
conta, ele, diante da minha ação, 
me pediu desculpa e se prontifi-
cou em pagar a conta sozinho. E 
eu, diante de sua insistência, 

Cada História... Um Drama!
terminei aceitando, pois só 
pensava na economia que ia 
fazer. Daí, peguei em sua mão 
para agradecer, o notei meio 
nervoso, me despedi e fui para o 
meu Hotel, bem pertinho, ali na 
Rua das Flores. Terminei, diante 
do drama, ficando uns dois anos 
sem voltar ao Savoy!

Segunda história: Aqui em 
Maceió tinha um comerciante 
que éramos bons companheiros, 
pois  éramos acostumados 
assistir aos jogos do CSA juntos 
e, em uma dessas noites, antes de 
começar o jogo, ele começou a 
me contar uma história, que pra 
ele era motivo de muita tristeza. 
Contou que tinha 4 filhos, seu 
sonho era dar muito conforto a 
eles, então construiu uma linda 
casa com 5 suítes, num esforço, 
quase que, sobre natural. Quinze 
anos depois os 4 filhos estavam 
casados. Toda a manhã, ao 
descer para o café matinal, via a 
mesa posta só para dois, aquilo 
lhe doía o coração, pois todo o 
seu esforço, seu sonho caíra por 
terra, já que aquela casa tão 
grande se tornou um castelo mal 
assombrado, tão grande era a sua 
frustração de viver, ele e a 
esposa, naquela casa enorme. 
Diante do drama, aí pensei, até 
pra ter filhos é preciso ter 
planejamento!

Terceira história: Estava um 
dia desses no Parque Shopping e, 
depois de mais de 30 anos, 
encontro um velho “amigo”, ele 
trabalhava na Chesf, lá em Paulo 
Afonso-Ba e eu no Fisco em 
Delmiro Gouveia, isso lá pelos 
anos 80. Depois dos abraços e 
cumprimentos, fomos tomar um 
cafezinho. Perguntei-lhe: e aí 
tem quantos filhos? Ele respon-
deu, tenho dois, o Rafa, com 33 
anos e a Dani, com 35, tenho 
dois netos da Dani e o Rafa, 
ainda, está solteiro. Ele é 
Ve t e r i n á r i o  e  a  D a n i  é 
Professora, ambos moram em 
Recife. Então, eu lhe perguntei, e 
você? Ele respondeu, eu estou 
separado há 10 anos, comprei 
uma Fazenda em Paulo Afonso e 
moro lá sozinho, mas tenho a 
companhia do meu dog, o 
N a p o l e ã o ,  d o  m e u 
Administrador, sua esposa e de 
três filhos que ele tem! Olha 
Robson, foi a medida mais 

acertada que tomei, pois não 
tenho que dar satisfação a 
ninguém de minha vida, quando 
quero namorar, namoro, quando 
quero viajar, viajo e quando 
quero tomar minhas cachaças 
não tenho ninguém pra me 
aporrinhar. Sou feliz, assim, 
porque não tenho sombra, sou eu 
e eu mesmo, quando muito o 
Napoleão pra me pedir comida e, 
no mais, é só felicidade como 
companhia.

Achei graça, diante da 
forma como ele falava. Então, 

comecei a pensar, será que ele 
está certo e o errado sou eu? 
Mistério, realmente, a vida é um 
mistério! Viver sozinho é uma 
opção, só não sei se existe uma 
felicidade plena, mas quem sou 
eu pra fazer este julgamento?

O que importa é ser feliz, 
sozinho ou acompanhado, 
porque a vida é assim, cada um 
tem o seu livre arbítrio para 
decidir o certo e o errado. Só sei 
de uma coisa, cada um de nós 
tem a sua história, já contei a 
minha e ouvi várias, pois cada 
história é um drama, enquanto 
elas existirem nós estamos 
vivendo e aprendendo e, assim, 
enriquecendo nossos conheci-
mentos, nossa vida, nossa 
história e um drama aqui, outro 
acolá, afinal a vida é uma história 
com o seu drama no meio!

* Robson Araújo -  É 
Auditor  Fiscal  Estadual 
Aposentado e Membro da 
A c a d e m i a  A l a g o a n a  d e 
Cultura.

Robson Araújo

Por determinação da Agência Nacional de Saúde - ANS

associados aprovam constituição de fundo garantidor
zação de valores das cotas 

com recursos próprios e, 

prestou diversos esclare-

cimentos aos associados 

presentes na Assembleia.

Essa assembleia foi 

obrigatória, pois a ANS 

determinou que todos os 

planos de saúde constitu-

íssem um fundo garanti-

dor, que ficará depositado 

em uma conta vinculada a 

agência, visando garantir 

q u a l q u e r  d i f i c u l d a d e 

financeira que possa ocor-

rer, caso o plano não tenha 

recursos para pagar a seus 

credores. A exigência é 

para todos os planos, 

sejam eles cooperativa-

dos, sem fins lucrativos, 

c o m o  é  o  A S F A L -

SAÚDE, sejam eles pla-

nos comerciais.

Após essas explica-

ções iniciais, a palavra foi 

aberta para que todos os 

associados pudessem se 

expressar e, após amplo 

debate dos associados, foi 

aprovado pela maioria dos 

presentes, a complemen-

tação do Fundo Garanti-

dor exigido pela ANS.

Com essa aprovação, 

O s  a s s o c i a d o s  d a 

ASFAL aprovaram, no dia 

22 de novembro de 2018, a 

constituição de Fundo 

garantidor, exigido pela 

A g ê n c i a  N a c i o n a l  d e 

Saúde – ANS, em assem-

bleia realizada em sua 

sede social no bairro do 

Pinheiro. A assembleia foi 

presidida pelo presidente 

da ASFAL Luiz Antonio, 

tendo como secretário o 

associado Marcos Lima e, 

como vogais, os associa-

dos Wanderley Jardim 

Aguirre e Jacque Pereira 

Damasceno.

A assembleia contou 

com a participação do Dr. 

José Luiz Toro, advogado 

especializado em Saúde 

Suplementar, que fez uma 

apresentação sobre a regu-

lação dos planos de saúde, 

a necessidade da aprova-

ção da composição do 

Fundo Garantidor e o 

valor necessário para sua 

concretização. O especia-

lista também esclareceu 

sobre os valores utilizados 

pelo plano no período de 

junho de 2014 até dezem-

bro de 2017, para estabili-

o ASFAL-SAÚDE passa a 

atender a principal exi-

gência da ANS, sendo 

assim autorizado a seguir 

com sua missão de atender 

aos seus associados como 

tem feito desde sua forma-

ção, com a qualidade e o 

melhor custo possível, se 

comparado aos demais 

planos comerciais, por se 

tratar de uma cooperativa 

de saúde sem fins lucrati-

vos.

Dr. José Luiz Toro, advogado especializado em Saúde Suplementar

Mesa eleita pela assembleia para dirigir os trabalhos
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Quando criança, minha 

avó principalmente, me 

falava dos tais “homens de 

bem”.

Sim! Ela me falava e me 

apontava . . .  gera lmente 

h o m e n s  d e 

grandes bigodes, 

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

posses, posudos, 

com suas jaquetas 

do campo e ternos 

d e  d o n o s  d a 

verdade univer-

sa l . . .  das d i ta s 

nunca desditas do 

comportamento humano.

Eram esses que, para 

ela, eram homens de princí-

pios rígidos em seus lares e 

fora deles. Estátuas de carne 

e osso a serem veneradas e 

respeitadas como santos 

vivos em toda sociedade. 

E que emoção para mim 

quando um deles falava 

comigo, um pirralho muitas 

vezes com a auto-estima 

baixa pela deficiência.

Quando fiquei o que ela 

chamava de “rapazinho”, fui 

descobrindo que a maioria 

desses homens de bem não 

e r a m t ã o  b e m a s s i m . . . 

p e r c e b i  f a l a r e m c o i s a s 

degradantes, defecavam, 

soltavam gazes, escarravam 

em público.

Pouco depois eu era 

“rapazão” e estouraram-se 

p a u l a t i n o s  e s c â n d a l o s 

pessoais e sociais que vieram 

à tona, e que a rua toda 

t o m o u  c o n h e c i m e n t o 

melancolicamente.

Tinham famílias aos 

montes com filhos fora, 

a s s a s s i n a t o s , 

p e d o f i l i a s . . . 

eram citadores 

extemporâneos 

do evangelho, 

m a s  v i v i a m 

como Lúciferes.

H o u v e 

outros tipos de 

escândalos que 

f i c a r a m a b a f a d o s  p e l o 

medo, pela imagem social 

dos querubins em pauta.

Dentre esses homens de 

bem es tavam pol í t i cos . 

Aqueles que acalentavam 

sonhos do povo numa fase 

de benesses públicas do 

poder centralizado. Os de 

bem, claro, sempre estavam 

com o governo militar, afinal 

“o governo dava consulta, 

escola, emprego, bolsa de 

estudo... não eram como 

e s s e s  m a l o q u e i r o s  d o 

contra!”

Cresci também com essa 

idéia de que governo e 

estado era uma coisa só, e a 

paz estaria sempre instala-

da.

L embro-me que um 

candidato a governador foi 

na casa de minha avó para 

levar uma bolsa de estudo 

para a minha tia. A porta 

estava fechada, e ela não 

acreditou quando ele bateu 

na porta e se anunciou... 

detratou-o como “maloquei-

ro” de dentro de casa, e 

depois quase cai de costa ao 

c o n s t a t a r  a  v e r d a d e . 

Coitada.

Nesse requisito também 

desfiz muitas imagens de 

homem de bem na política. 

Muitos que deram essas 

migalhas contadas arrumou 

muito bem obrigado as suas 

próprias aristocracias. Não 

eram tão de bem.

Desses homens de bem 

salvaram-se poucos. Alguns 

ainda permanecem ou se 

foram como exemplos... bem 

poucos.

Nessa visão aristocrática 

que minha avó tinha, não por 

culpa dela, nunca me foi 

apontado um homem de bem 

com poucas posses. . . no 

máximo, “um menino bom”!

Depois foi que descobri 

que o homem de bem tam-

bém estava entre os de 

poucas posses. Entre eles 

estava um bem pertinho... 

meu pai!

Eu não sou nem de bem 

nem de mau.. . possuo o 

cordeiro e o lobo. . . sou 

humano!

O que vos seria o homem de bem?Adenomiose não é endometriose
As características da adenomiose são: menstruação abundante e forte dor pélvica

Erik Bispo é FTE IV e Jornalista

A endometriose, doença 

caracterizada pelo cresci-

mento do endométrio (tecido 

que reveste o útero) para fora 

do órgão é um problema já 

conhecido pelas mulheres. 

Entretanto, as células do 

r e v e s t i m e n t o  d o  ú t e r o 

podem sofrer, ainda, com 

outro transtorno, pouco fami-

liar: a adenomiose. O proble-

ma ocorre quando as células 

do endométrio se incrustam 

nas fibras musculares da pare-

de uterina, ou seja, ao invés 

de crescer para fora do reves-

timento do órgão, elas cres-

cem para dentro do músculo 

uterino.

Segundo a Organização 

Mundial da Saúde - OMS, 

uma em cada dez mulheres 

no mundo pode sofrer com a 

doença, que muitas vezes não 

manifesta sintomas, fazendo 

com que cerca de um terço 

delas nem saiba da existência 

do problema. Quando os 

sinais aparecem, porém, cos-

tumam causar dor intensa. 

No Brasil, estima-se que 

150.000 casos sejam registra-

dos anualmente. 

Sintomas

Os dois sintomas mais 

comuns da adenomiose são 

menstruação abundante e 

forte dor pélvica. Durante o 

ciclo menstrual, as células 

incrustadas na parede uteri-

na são estimuladas, o que 

causa cólicas menstruais e 

sangramento mais grave do 

que o habitual. Os sintomas 

da doença variam ao longo do 

ciclo menstrual por causa dos 

níveis de estrogênio em 

ascensão e queda, afetando a 

liberação do revestimento do 

útero. Outras manifestações 

incluem sangramento fora do 

is: pílulas anticoncepcionais 

orais, DIU de progestógeno 

ou injeção (Depo-Provera) 

podem ajudar a diminuir os 

sintomas. Também é possível 

usar medicações que indu-

zam a menopausa falsa ou 

temporária, mas eles não são 

recomendados para uso a 

longo prazo.

Embolização uterina: 

envolve colocar um tubo em 

uma artéria principal na viri-

lha e injetar pequenas partí-

culas na área afetada pela 

adenomiose; isso impede que 

o suprimento de sangue atin-

ja a área afetada, o que reduz 

os sintomas.

Apesar das possibilida-

des, a histerectomia é consi-

derada a única “cura” para a 

adenomiose. A opção não é 

indicada para mulheres 

jovens que ainda não têm 

filhos.

Dor dez vezes pior que o 

parto

Além das fortes dores 

pélvicas e cólicas menstruais 

intensas, muitas pessoas des-

conhecem a doença e a 

melhor forma de cuidar de 

quem sofre com o problema. 

Em alguns casos a dor é 

tão forte que pode levar a 

pensamentos suicidas. É 

impossível ignorar a dor, ela 

afeta todas as facetas de sua 

vida. Segundo o Medical 

per íodo menstrua l ,  dor 

durante o sexo, cólicas mens-

truais fortes, útero aumenta-

do e dolorido, entre outros.

A doença, cujas possíveis 

causas incluem desenvolvi-

mento fetal, inflamação e 

tecido invasivo, pode afetar 

qualquer mulher em idade 

fértil.

Diagnóstico

O problema pode ser 

detectado por ultrassonogra-

fia transvaginal ou ressonân-

cia magnética, considerada a 

melhor maneira de observar 

o músculo interno do útero. 

Entretanto, como é pouco 

conhecida e frequentemente 

confundida com outras doen-

ças pélvicas, a adenomiose 

demora para ser diagnostica-

da, na maioria dos casos.

Depois dos exames de 

imagem, o médico pode soli-

citar uma biópsia endometri-

al para testar o tecido. O obje-

tivo da biópsia é descartar 

outras possíveis causas dos 

sintomas, como miomas. O 

diagnóstico definitivo só é 

possível quando a mulher faz 

uma histerectomia – remoção 

do útero – para que ele seja 

analisado por um patologista 

com o auxílio do microscópio.

Tratamento

De acordo com o Medi-

cal News Today, na ausência 

de sintomas, se a mulher esti-

ver perto da menopausa ou se 

não estiver tentando engravi-

dar, não há necessidade de 

tratamento. Já para aquelas 

que sofrem com muitas 

dores, as opções de tratamen-

to são:

- Anti-inflamatórios: que 

podem reduzir a dor e o des-

conforto;

- Tratamentos hormona-

News Today, os sintomas 

costumam desaparecer ou 

melhorar após a menopausa, 

quando os níveis de estrogê-

nio da mulher diminuem 

naturalmente.

Para essas mulheres, o 

apoio de amigos e familiares, 

e também de outras pessoas 

que sofrem com a adenomio-

se, é fundamental. Por isso, é 

muito importante criar gru-

pos de apoio no Facebook e 

conversar com outras mulhe-

res que também estão sofren-

do.

Adenomiose X endome-

triose

Apesar de serem pareci-

das, existem algumas dife-

renças entre a adenomiose e 

a endometriose. Na adeno-

miose, as células que reves-

tem o útero se desenvolvem 

no músculo do útero. Na 

endometriose, essas células 

crescem fora do útero, às 

vezes nos ovários e trompas 

de falópio.

Além disso, a endometri-

ose ocorre mais frequente-

mente em mulheres na faixa 

dos 30 e 40 anos; já a adeno-

miose aparece mais em 

mulheres entre 40 e 50 anos. 

Também é possível que uma 

mulher sofra com os dois 

problemas, cujos sintomas 

costumam diminuir após a 

menopausa.
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GEAP está entre as Melhores & Maiores Empresas do Brasil

Pela primeira vez em sua 

história, a GEAP entrou no 

R a n k i n g  M e l h o r e s  & 

Maiores Empresas do Brasil 

2018, elaborado pela revista 

E x a m e .  A  f i l i a d a  d a 

UNIDAS recebeu o prêmio 

em cerimônia realizada na 

Sala São Paulo no dia 13 de 

agosto.

O Melhores & Maiores é 

a premiação anual da Revista 

E x a m e ,  p u b l i c a d a  p e l a 

Editora Abril, que reconhece 

as 500 melhores empresas do 

O associado da ASFAL 

Paulo César, mais conhecido 

como PC, conquistou mais um 

grande título em sua carreira, 

desta vez em âmbito interna-

cional,  sendo o terceiro 

colocado no Mundial de Jiu 

Jitsu, realizado em Las Vegas 

no período de  21 a 25 de 

Agosto de 2018.

‘‘Agradeço mais uma vez 

a diretoria da ASFAL e 

SINDIFISCO,  todos  os 

colegas que direta ou indire-

tamente foram partes ativas 

em mais uma caminhada 

esportiva que participo, é bom 

frisar que sinto orgulho  e 

responsabilidade dobrada em 

país em diferentes segmentos 

e é referência no mercado 

corporativo.

O diretor executivo da 

GEAP,  L eopoldo Jorge 

Alves Neto,  destacou a 

importância da conquista 

para operadora .  “É um 

momento de muita alegria. É 

uma conquista de todos os 

nossos funcionários, que se 

dedicam para oferecer o 

melhor atendimento aos 

nossos beneficiários, em todo 

o Brasil”.

poder representar e utilizar o 

logotipo em meu kimono 

ASFAL e SINDIFISCO neste 

Mundial em Las Vegas’’.

Paulo César relata sua 

sat i s fação  com o  t í tu lo 

mundial, revelando que ‘’ 

sempre dou o meu melhor e 

não foi  d i ferente  nessa 

competição’’. PC diz que na 

semifinal a luta terminou 

empatada em dois pontos e 

uma vantagem pra cada, 

sendo que seu adversário 

e m p a t o u  f a l t a n d o  t r ê s 

segundos no cronômetro para 

terminar, sendo mérito dele’’. 

Quando ocorre empate o 

juiz escolhe um vencedor  

O governo de Alagoas 

apresenta neste momento 

duas políticas conflitantes. 

Se por um lado - apesar do 

" a p a r e n t e "  c o m b a t e  a 

desestatização - prepara o 

pro-cesso de privatização 

do Estádio Rei Pele, do Cen-

t r o d e C o n v e n ç õ e s , d a 

C A S A L  e  d a 

ELETROBRAS; além de 

defender a criação de Orga-

nizações Socia is (OS's) 

para o HGE e o CEPA, por 

outro, cria a Alagoas Ativos 

S/A, conforme a Lei n° 

7.893, de 23 de junho de 

2017, que autoriza o Execu-

tivo a constituir sociedade 

anônima sob o controle do 

Estado e institui o Fundo 

A l a g o a n o  d e  Pa r c e r i a 

Publico Privada - PPP.

Vamos à contradição: O 

governo diz não ter dinhei-

ro para corrigir as reduções 

salar iais dos servidores 

públicos, mas, ao mesmo 

tempo, praticou renúncia 

fiscal de aproximadamente 

R$ 700 milhões em 2017. 

Recorre, ainda, às OS's 

como forma de introduzir 

métodos de gestão privada, 

criando ainda uma empresa 

estatal não dependente, 

leia-se Alagoas Ativos S/A, 

onde investe inicialmente 

R$ 10 milhões sob a alega-

ção de facilitar o recebi-

mento de divida ativa, mas 

n a  v e r d a d e ,  p r e t e n d e 

mesmo é criar mecanismos 

para con-tratação de opera-

ções de crédito fora dos limi-

tes e controle estabelecidos 

pela Lei de Responsabilida-

de Fiscal.

"Temos nesse processo 

o conflito original entre o 

público e o privado, onde 

agentes privados estão na 

gestão do espaço público 

mas que de fato contribuem 

para converter o fundo 

público na base do financia-

mento da acumulação pri-

vada. Desta forma a gestão 

do espaço público é parte da 

justifi-cativa para a futura 

pr iva t i zação e fe t i va do 

patrimônio público", expli-

ca o coordenador do Núcleo 

Alagoano pela Auditoria 

Cidadã da Dívida Pública, 

professor doutor José Mene-

zes Gomes.

P a r a  a p r o f u n d a r  o 

tema, o Núcleo Alagoano 

realizou o seminário "Secu-

ritização de créditos: meca-

nismo de desvio de arreca-

dação tributária e geração 

ilegal da dívida pública", 

tendo como palestrantes a 

auditora da Receita Federal 

e coordenadora nacional da 

Auditoria Cidadã da Dívida 

Entidades alertam para o processo de securitização de créditos

Gestores do GEAP em Alagoas

Pública, Maria Lúcia Fato-

relli e o professor Cássio 

Araújo. 

Diante da iminência de 

Alagoas repetir a tragédia 

ocorrida em países como a 

Grécia, é fundamental des-

vendar a face oculta da cri-

ação do Alagoas Ativos S/A, 

defender o serviço público e 

os direitos dos trabalhado-

res.

Maria Lúcia Fattorelli, auditora aposentada da Receita Federal

www.asfal.com.br

Segundo a auditora federal, a dívida pública é um mega esquema de corrupção institucionalizado

que, nesse caso, foi o adversá-

rio de Paulo César, tendo 

então ele que disputar o 

terceiro lugar, sendo vitorioso 

nesta última luta.

A  A S F A L  e  o 

SINDIFISCO parabenizam o 

seu associado Paulo César, 

pela garra e determinação 

que sempre possui, demons-

t r a n d o  m u i t a  f o r ç a  d e 

vontade e espírito esportivo, 

sendo um exemplo para 

todos.

Associado conquista título 

mundial nos Estados Unidos
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dava-se início o amor de 
Zagallo pela Seleção Brasilei-
ra.

Em 1958, na Copa do 
Mundo na Suécia, quando o 
Brasil, sagra-se, pela primeira 
vez, campeão mundial, ele, 
es tava  lá ,  como  ponta-
esquerda da Seleção Brasileira 
(o formiguinha do time). Em 
1962, o Brasil conquista o 
bicampeão mundial no Chile, 
ele, estava lá. Em 1970, no 
México, Zagallo é o técnico 
que obtém, definitivamente, a 
Taça Jules Rimet como tricam-
peão mundial de futebol. A 
Seleção Brasileira de futebol 
de 1970 é considerada, pelos 
cronistas esportivos brasilei-
ros, como a melhor seleção de 
todos os tempos. Em 1994, 
como auxiliar técnico do técni-
co Carlos Alberto Gomes Par-
reira, é tetracampeão mundial 
na XV edição da Copa do 
Mundo nos Estados Unidos. 
Na qualidade de técnico titular 
da Seleção Brasileira, Mário 
Zagallo bateu todos os recor-
des com 2.864 dias à frente da 
Canarinho. 

A seleção brasileira é a 
mais bem-sucedida da história 
do futebol mundial, sendo, a 
recordista em conquistas em 
Copas do Mundo, com cinco 
títulos invictos (1958, 1962, 
1970, 1994, 2002), e o Velho 
Lobo estava em 4 destas con-
quistas. Em 1998, décima sexta 
edição da Copa do Mundo, 
Brasil vice-campeão, Mário 
Jorge era o técnico brasileiro.

Como jogador, além de 
ter sido tricampeão pelo Clube 
de Regatas do Flamengo nos 
anos de 1953, 1954 e 1955, foi 
bicampeão pelo Botafogo de 

Z A G A L L O
O MAIOR EXPOENTE 

FUTEBOLÍSTICO BRASILEIRO, 
EM TODOS OS TEMPOS !

Com 1,67 de altura, o 
único tetracampeão do mun-
do, tem personalidade forte, 
determinada, corajosa, criteri-
osa, íntegra, fama de pão-duro, 
emotivo, facilmente se emocio-
na e chora quando se fala da 
Seleção Brasileira de Futebol. 
Supersticioso, o mais famoso 
ponta-esquerda da seleção 
brasileira Zagallo, gosta de 
amuletos e tem certas manias, 
incluindo-se uma fixação obsti-
nada pelo número 13. Com 
todas estas agregações perso-
nalíssimas, de religião católica, 
é fervoroso adepto de Santo 
Antônio de Pádua que faleceu 
em 13 de junho de 1231 nos 
arredores da cidade de Pádua 
na Itália, daí sua adoção do 
número 13, como seu amuleto 
numérico de sorte. Na realida-
de, quem era a verdadeira devo-
ta e simpatizante do santo era 
sua esposa Alcina de Castro, 
professora, com quem se casou 
em 13 de janeiro de 1955, no 
Rio de Janeiro, teve quatro 
filhos, convivendo até 2012 ano 
de seu falecimento.

Mário Jorge e Alcina Cas-
tro têm quatro filhos: Maria 
Emília, a mais velha, Mário 
César, Maria Cristina de Cas-
tro, Paulo Jorge de Castro. 

F A T O S 
I N T E R E S S A N T E S  E 
CURIOSOS

Em 1950, servindo o exér-
cito brasileiro, como soldado 
da Polícia do Exército, foi pres-
tar serviços no sistema de segu-
rança no estádio jornalista 
Mário Filho (Maracanã) 
durante o jogo do final da 
Copa do Mundo entre Brasil e 
Uruguai, assistindo a derrota 
brasileira da Copa do Mundo, 

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.

Futebol e Regatas (1961 e 
1962), seu primeiro time foi o 
infantil do América Football 
Clube em 1943.

O primeiro título ocorreu 
no pelo Campeonato Brasilei-
ro de Amadores, em 1949, 
defendendo a Seleção Carioca. 
No início da década de 50, 
transferiu-se para o Flamengo, 
conquistando o tricampeonato 
numa linha de ataque que con-
tava também, com seu conter-
râneo Dida (Edvaldo Alves de 
Santa Rosa, nascido em Mace-
ió e companheiro de Zagallo 
na Seleção de 1958). Dida, é o 
segundo maior artilheiro do 
Flamengo, até hoje.

Opiniões dubitativas apon-
tam como a cidade de Atalaia, 
interior alagoano, e Maceió, a 
capital, como sendo as cidades 
do seu nascimento. A realida-
de é, que, Zagallo nasceu em 
Maceió, o “Velho Lobo” nasceu 
em um sítio ao lado da linha 
férrea que separa os bairros 
maceioenses da Cambona e 
Mutange. Em várias entrevis-
tas  na  mídia  brasi leira, 
M Á R I O  J O R G E  L O B O 
ZAGALLO, declarou ser ala-
goano e nascido na cidade de 
Maceió.

Filho de Aroldo Cardoso 
Zagallo e Maria Antonieta 
Zagallo, veio à luz as 18h00 do 
dia 9 de agostos de 1931, com 
oito meses, toda a família 
muda-se para o Rio de Janeiro, 
seu pai foi trabalhar, como 
representante geral, de uma 

fábrica de toalhas e tecidos, 
pertencente a uma irmã de 
Maria Antonieta. 

AMÉRICA FOOTBAL 
CLUBE

Assim que chegou, para 
residir na Cidade Maravilhosa, 
Aroldo Cardoso fixou morada, 
a mais ou menos 150 metros da 
sede do América. Associou-se 
ao clube, seu filho Mário Jorge 
passou a frequentar a sede, 
aonde começou a jogar tênis 
de mesa, aprendeu a nadar e 
começou a jogar basquetebol. 
Entusiasmado com o América, 
foi jogar no infantil, sendo seu 
primeiro time de futebol.

Como técnico, passou, 
pelos quatro maiores times do 
Rio de Janeiro: Clube de Rega-
tas do Flamengo, Botafogo de 
Futebol e Regatas, Fluminense 
Footbol Club e Club de Rega-
tas Vasco da Gama. Já, como 
jogador, atuou pelo América, 
Flamengo e Botafogo.

C A R R E I R A 
INTERNACIONAL

Técnico da Seleção Kuwa-
i t i a n a  d e  F u t e b o l  e m 
1976/1977. 

Dirigiu o Clube da Arábia 
Saudita bicampeão arábico de 
1978/1979.

Também foi treinador nos 
Emirados Árabes (Seleção 
Emiradense de Futebol) classi-
ficando-a para a COPA DO 
MUNDO  na Itália em 1990. 

OBRA
Escreveu o livro: “AS 

LIÇÕES DA COPA” -, publi-
cado pela Editora Bloch, 1971.

“ZAGALLO, UM MITO !”
(13 letras)

* Paulo  Ribeiro - Jornalista 
– MTE/AL: 1485

A Pesquisa Unidas 2018 

aponta que o índice de enve-

lhecimento (proporção idosos 

X jovens até 14 anos) é de 

191 ,1%,  resu l tado  bem 

superior aos demais segmentos 

do mercado. As autogestões, 

entre as quais o ASFAL-

SAÚDE está incluído, concen-

tram historicamente o maior 

número de idosos e, como essa 

carteira não se renova, esse 

índice tem aumentado ano a 

ano

Atualmente temos 25,9% 

dos beneficiários com 60 anos 

de idade ou mais, enquanto o 

mercado de saúde com fins 

lucrativos apresenta cerca de 

12%. Portanto, as autogestões 

já trabalham com um perfil 

etário e epidemiológico com o 

qual o Brasil só deverá convi-

ver efetivamente em 2030.

“Essa realidade fez com 

que as autogestões começas-

sem a investir em promoção da 

saúde e prevenção de riscos 

antes dos demais segmentos 

do setor. Hoje pelo menos 

60% das filiadas têm projetos 

preventivos para todos os 

grupos, incluindo idosos”, 

explica o vice-presidente da 

Unidas e responsável direto 

pela pesquisa, João Paulo dos 

Reis Neto.

Temos hoje 1.027.233 

idosos (eram 850 mil no 

último levantamento de 

Pesquisa da Unidas indica que envelhecimento

das autogestões é de 191%

2016), sendo 1.588 centenári-

os. Embora o percentual 

tenha reduzido um pouco 

com relação à última pesquisa 

(2016 – 28,2%), o número de 

centenários cresceu 10% 

(1.429, 83% mulheres).

“É fantástico que consi-

gamos viver mais e melhor e 

as autogestões, cientes de seu 

papel junto a esse público, 

desenvolvem diversas ativida-

des  e  ações  focadas  no 

envelhecimento saudável. 

Contudo, é inegável que os 

custos são muito mais altos 

também, o que leva as opera-

doras a buscarem formas de 

equilibrar as contas e buscar 

um modelo sustentável, ainda 

mais levando em considera-

ção que a autogestão não tem 

fins lucrativos, nem comercia-

liza planos”, observa o vice-

presidente. Reis Neto lembra 

que além dos esforços das 

operadoras, é necessária uma 

revisão urgente do modelo 

assistencial e da Lei dos 

Planos de Saúde que não 

OUVIDORIA
      @ASFAL.
         COM.BR

ouvidoria@asfal.com.br

Reclamações
Sugestões
Denúncias...

Nas dependências do Museu de
Esportes em Maceió: Da 
esquerda para direita: Museólogo,
escritor, jornalista Lautenhay
Perdigão; jornalista e escritor
Antônio Correia e o futebolista 
Mário Jorge Lobo ZAGALLO.

distingue os planos com e sem 

finalidade lucrativa.

Sobre a Pesquisa Unidas

Desde 2000, a Unidas 

promove, anualmente, a 

realização de uma pesquisa 

entre entidades filiadas e não 

filiadas, com o objetivo de 

conhecer o perfil das institui-

ções de autogestão em saúde. 

Esta publicação consagrou-se 

como um importante referen-

c ia l  para  ident i f icar  as 

tendências do mercado e 

auxiliar a tomada de decisões, 

sendo utilizada por todos os 

componentes do segmento 

privado da saúde, inclusive 

pela Agência Nacional de 

Saúde Suplementar - ANS.

A pesquisa traz dados 

desde inflação médica até 

ranking das causas mais 

comuns em internações. Este 

ano, ela contou com 44 

filiadas participantes, conta-

bilizando quase 4 milhões de 

beneficiários. Os dados foram 

coletados em 2016 e primeiro 

semestre de 2017.
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C a m i n h o  L e g a l  p a r a  a 

Cidadania".  A iniciativa 

mostrou a importância da 

educação fiscal como instru-

mento de estímulo à cidadania.

Prefeitura de Liberato 

Salzano é premiada na 

categoria Instituições

Na categoria instituições o 

primeiro lugar ficou com a 

Prefeitura Municipal  de 

Liberato Salzano - RS com o 

"1º Concurso de oratória com 

o tema ser melhor através do 

exercício da cidadania". O 

projeto teve palestras sobre 

educação fiscal e cidadania, 

sobre o programa nota fiscal 

gaúcha e sobre a importância 

da comunicação, como ferra-

menta de sucesso.

O  segundo  lugar  na 

categoria instituições foi para a 

Controladoria  Geral  do 

Município de São Lourenço da 

Mata- PE, com o projeto 

Controlador mirim, que busca 

a capacitação dos jovens, 

incentivando-os e demonstran-

do a importância de sua 

participação para uma socieda-

de melhor.

Educadores, jornalistas e 

gestores públicos receberam 

na noite do dia 28 de novem-

bro o Prêmio Nacional de 

Educação Fiscal. A premia-

ção, que está em sua sétima 

edição, reconhece as melhores 

práticas de educação fiscal. É 

um estímulo para projetos que 

tratam da importância social 

dos tributos e a aplicação 

desses recursos em benefício 

da sociedade.

O prêmio é estratégico 

p a r a  a  F E B RA F I T E  - 

Federação Brasileira  de 

Associações de Fiscais de 

Tributos Estaduais, idealiza-

dora da iniciativa, pois ajuda a 

disseminar na sociedade a 

ideia de que o tributo não é um 

dinheiro do governo, mas sim 

da sociedade e é ela quem tem 

que  cobrar  a  apl icação 

legítima desses recursos.

O programa de educação 

fiscal envolve dois ministérios, 

o da Educação e o da Fazenda. 

Desde a primeira edição, em 

2 0 1 2 ,  a  E s c o l a  d e 

Adminsitração Fazendária - 

ESAF e o Programa Nacional 

de Educação Fiscal - PNEF 

são parcerios do prêmio. 

Somente este ano, foram 

inscritos mais de 220 projetos 

nas três categorias: escola, 

instituição e profissionais de 

imprensa.

PREMIADOS

A  sét ima  edição  do 

Prêmio Nacional de Educação 

Fiscal teve sete vencedores, 

com os mais variados sota-

ques, sendo três na categoria 

escolas, duas instituições e dois 

na categoria profissionais de 

imprensa. Ao todo foram 

entregues R$ 48 mil em 

premiação.

Escola da Paraíba

é a primeira colocada

O primeiro lugar  na 

categoria escola foi para a 

Escola  Estadual  Ensino 

Fundamental Dom Moisés 

Coelho, em Cajazeiras, na 

Paraíba,  com o  projeto 

"Educação Fiscal - uma Jogada 

de Cidadania". O projeto 

trabalhou a importância da 

conscientização dos estudan-

tes sobre a função socioeconô-

mica do tributo, visando 

despertar a consciência do 

aluno para acompanhar a 

aplicação dos recursos públi-

cos, e atendeu diretamente 

mais de 1.000 estudantes.

O  s e g u n d o  p r o j e t o 

premiado foi "Educação Fiscal 

- Educando para a Cidadania", 

do Instituto Estadual de 

Educação Salgado Filho, 

realizado em São Francisco de 

Assis - RS, que estimulou o 

cidadão a compreender o seu 

dever de contribuinte, e a 

importância do controle da 

sociedade sobre o gasto 

público, por meio de uma 

participação mais consciente e 

atuante.

Já o terceiro lugar ficou 

com a Escola Municipal 

Filomena de Oliveira Leite, de 

Curvel - MG, com o projeto 

"Conscientização Fiscal - um 

A FEBRAFITE realizou  

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

Extraordinária do Conselho 

Deliberativo e Reunião dos 

Planos de Saúde do Fisco 

Estadual Brasileiro, nos dias 16 

e 17 de agosto de 2018, na sede 

da Associação dos Auditores 

Tributários do Distrito Federal 

- AAFIT em BRASÍLIA/DF.

O evento debateru temas 

c o m o  o  1 2 º  C o n g r e s s o 

Nacional e 7º Congresso 

I n t e r n a c i o n a l  d a 

FEBRAFITE, o 4º Congresso 

Luso-brasileiro de Auditores 

Fiscais, apresentação e defesa 

das candidaturas e eleição da 

cidade sede. 

Na reunião dos planos de 

saúde foram debatidos temas 

como o F E B R A F I T E 

SA Ú D E ,  c o n v ê n i o s  d e 

r e c i p r o c i d a d e ,  A N S  e 

UNIDAS, Prêmio Nacional de 

Educação Fiscal – Edição 

2018.

Foi ainda debatido e 

proposto um calendário de 

reuniões/discussões sobre a

PEC da administração tributá-

ria estadual. Informes sobre 

atuação parlamentar – distri-

buição agenda legislativa do 

Congresso Nacional – projetos 

em trâmite. Observatório 

Concurso Público – quadro 

para  atualização,  tabela 

salarial do fisco / teto salarial, 

Ações em trâmite.

Foi apresentado ainda 

uma Carta de princípios para 

as eleições gerais, com propos-

tas da categoria.

P O S S E  D O 

PRESIDENTE DE HONRA

Durante a Assembleia 

Geral, o auditor fiscal da 

Receita Estadual do Rio 

Grande do Sul,  Roberto 

Kupski, tomou posse como 

presidente  de  honra  da 

Federação Brasileira  de 

Associações de Fiscais de 

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

FEBRAFITE, entidade que 

comandou por 16 anos, até 

março de 2018.

A honraria foi concedida 

Roberto Kupski toma posse como presidente da honra da FEBRAFITE

pela atual diretoria, presidida 

por Juracy Soares, em reco-

nhecimento ao trabalho 

prestado por ele ao longo de 

o i to  mandatos .  Kupsk i 

também foi um dos idealiza-

dores do Fórum Nacional 

Permanente de Carreiras 

T í p i c a s  d e  E s t a d o  - 

FONACATE, colegiado que 

presidiu por dois anos.

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

FEBRAFITE, Juracy Soares, 

manifestou que a posse do 

presidente de honra represen-

ta um momento histórico, pois 

o colega Roberto Kupski é um 

“ícone” para o serviço público 

brasileiro, com reconhecimen-

to internacional, juntamente 

com o auditor fiscal do Distrito 

Federal, Lirando de Azevedo 

Jacundá, que trabalhou ao 

lado de Kupski  em oito 

mandatos. “Vocês construíram 

esta entidade, a qual é respei-

tada, ouvida e tem propostas 

para a melhoria do trabalho da 

administração tributária. Essa 

homenagem é o reconheci-

mento desse legado”, disse 

Soares.

O Fiscal Marcelo Sampaio, representando o Secretário da Fazenda de Alagoas George Santoro,
o homenageado Roberto Kupski e o presidente da ASFAL Luiz Antonio.

A premiação ocorreu na Embaixada da Espanha em Brasília

Premiados na sétima edição do Prêmio Nacional da FEBRAFITE

FEBRAFITE realiza sétima edição do Prêmio Nacional de Educação Fiscal

Projetos premiados trabalham principalmente a relação tributos e cidadania
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Com a proposta de 

inovar, a Chefia Executiva 

de Valorização de pessoas 

lançou o projeto ‘’Aqui 

Sefaz Saúde’’, que tem por 

objetivo melhorar a qualida-

de de vida do servidor 

fazendário  através  da 

divulgação,  estímulo e 

promoção dos  hábitos 

saudáveis e a prevenção de 

doenças que interferem na 

p r o d u t i v i d a d e ,  c o m o 

também melhorar a relação 

do servidor consigo próprio 

e com outros servidores, 

dentro e fora da Sefaz.

Segundo as organizado-

ras do projeto, ‘‘para que 

um ser humano esteja feliz, 

motivado e produtivo é 

preciso ter auto-estima 

elevada, mente equilibrada 

e estar fisicamente capaz’’. 

Pensando nisso  foram 

programadas  a lgumas 

atividades que visam o 

estímulo à alimentação 

saudável,  à  prática de 

exercícios físicos e o equilí-

brio físico e mental, através 

de práticas integrativas 

complementares, já reco-

nhecidas pela OMS e SUS.

Foi iniciado um projeto 

piloto para analisar a taxa de 

adesão, o nível de interesse 

por cada atividade, registrar 

sugestões, críticas, reclama-

ções e elogios que ajudarão 

a definir prioridades e 

construir um plano de ação 

Projeto visa melhorar saúde do trabalhador
Uma programação inicial já está em andamento e demais atividades serão informadas na seqüência do projeto

aqui

saúde
sefaz

A Secretaria da Fazenda 

de Alagoas - SEFAZ/AL 

realizou nos dias 06 e 07 de 

dezembro de 2018, mais uma 

edição do Fórum Fazendário, 

que ocorreu no prédio sede da 

Fazenda. O Fórum tem o 

objetivo de propiciar aos 

servidores fazendários o 

conhecimento de experiências, 

nas suas áreas de atuação, 

praticadas em outras institui-

ções públicas e privadas, como 

também compartilhar com os 

demais servidores fazendários 

as melhores práticas adminis-

trativas e de auditorias realiza-

das no âmbito da Secretaria e 

Estado da Fazenda, além de 

promover o debate sobre a 

utilização das ferramentas de 

TI na construção e melhoria 

dos processo fazendários. 

Participaram das palestras 

diversos especialistas em 

temas de grande interesse 

fazendário, internos e exter-

nos, servidores da própria 

entidade alagoana, de outros 

órgãos do Estado, professores 

e consultores especializados.

A realização do Fórum 

propicia  aos  servidores 

fazendários tomar conheci-

mento do material produzido 

no âmbito da Secretaria, dos 

trabalhos executados, das 

rotinas realizadas e das novas 

tecnologias em desenvolvimen-

to. Os servidores fazendários de 

áreas distintas poderão conhe-

cer e agregar novos valores 

àque les  j á  produz idos , 

conhecer as práticas realizadas 

em outras instituições, e assim, 

absorver essas práticas e 

aplicá-las  no âmbito da 

Sefaz/AL.

Fórum garante capacitação e novos conhecimentos aos fazendários

Especialistas de várias áreas falaram aos participantes do Fórum

mais estruturado e contínuo.

A equipe organizadora 

do projeto espera a partici-

pação dos fazendários, 

colaborando com a melhoria 

da saúde de todos.

I n f o r m a ç õ e s : 

fone/whatsapp 98833-4060 

ou email  aquisefazsau-

de@sefaz.al.gov.br. 

Assembleia da FEBRAFITE ocorreu de 29 a 31 de outubro em Brasília

Entidades discutem nova conjuntura após eleições

Dirigentes das entidades do Fisco do país que participaram do evento

Luiz Antonio participou

dos debates

SINDIFISCO entra na justiça contra

ato sobre férias dos servidores

Sindicato do Fisco de Alagoas – SINDIFISCO, vai 

ingressar na justiça com um pedido de liminar para que seja 

suspensa a aplicabilidade do ato normativo 02/2018 e, 

posteriormente, para que seja declarada a ilegalidade e 

inconstitucionalidade da Instrução Normativa – IN que trata 

da solicitação, concessão, gozo e indenização de férias, de 

autoria da Secretaria de Estado de Planejamento, Gestão e 

Patrimônio de Alagoas – Seplag. Segundo a presidente do 

Sindifisco-AL, Lúcia Beltrão, a IN está indo além do que a lei 

permite, coagindo os servidores a prestar declarações falsas 

em razão de direitos garantidos por lei.

Lúcia diz que o terço das férias referente ao exercício de 

2019 só será pago ao servidor que tiver com férias zeradas. 

“Dessa forma, ou ele declara que não existe pendência, o que 

vem a ser uma declaração falsa, ou ele tira férias compulsóri-

as, ininterruptamente, até zerar. Isso é uma situação de 

coação. Primeiro é que você está induzindo o servidor a dar 

uma declaração falsa, isso é crime. Segundo, de ter férias 

compulsórias, é uma situação de anomalia. É vital o ressarci-

mento das férias como diz a lei”.

DECISÃO FAVORÁVEL

Em decisão do Juiz Manoel Cavalcante de Lima Neto,  

da 18ª Vara Cível da Capital, no dia 18 de dezembro 2018, em 

favor do Sindicato dos Policiais Civis de Alagoas - SINDPOL,  

foram suspensos os efeitos, em controle concreto, dos arts. 5º 

e 8º, A, da Instrução Normativa nº 02/2018, do Secretário de 

Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio, para os 

filiados do Sindicato dos Policiais Civis do Estado de 

Alagoas.

O artigo 5º, que foi suspenso, obrigava o servidor efetivo 

que adquirisse as condições para migração para a inatividade 

a gozar todas as férias a que fizesse jus, antes de efetivação do 

ato de aposentadoria.

Já o artigo 8º, também suspenso, obrigava o servidor a  

marcar as referidas férias, em data acordada com seu chefe 

imediato, observado o interesse e/ou necessidade do serviço e 

a devida ratificação pelo titular do órgão/entidade.

A  A s s o c i a ç ã o  d o s 

Auditores Tributários do 

Distrito Federal - AAFIT, 

recebeu nos dias 29 a 31/10, 

dirigentes das 27 entidades 

filiadas para a última reunião 

do Conselho Deliberativo da 

FEBRAFITE de 2018. O 

encontro contou com a 

presença dos senadores 

eleitos Izalci Lucas e Major 

Olímpio. O presidente do 

Fonacate, Rudinei Marques 

também prestigiou a abertu-

ra da reunião. O presidente 

da ASFAL Luiz Antonio 

representou a entidade no 

evento.

Em paralelo a assemble-

ia da entidade, foi realizado 

o 19º Seminário dos Planos 

de Saúde do Fisco Estadual 

Brasileiro, quando gestores, 

técnicos dos treze planos de 

saúde das entidades filiadas 

à FEBRAFITE e especialis-

tas da área, discutiram temas 

de interesse como o sistema 

de ressarcimento junto ao 

SUS, saúde populacional e 

otimização financeira em 

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

apólice de saúde, entre 

outros.

O senador eleito Izalci 

Lucas - PSDB -DF falou 

sobre o cenário político e 

colocou seu gabinete no 

Senado Federal à disposição 

da classe fiscal, especialmen-

te no âmbito das propostas 

de reformas. “Coloco-me à 

disposição para discutir 

sobre as propostas. Conto 

com vocês para os relatórios 

técnicos, pois o mais impor-

tante do projeto é a justifica-

tiva”, disse.

O presidente do Fórum 

N a c i o n a l  d e  C a r r e i r a s 

T í p i c a s  d e  E s t a d o  - 

F O N A C AT E ,  R u d i n e i 

Marques, também falou 

sobre o cenário político e as 

ações do Fórum em defesa 

de mais de duzentos mil 

servidores públ icos das 

carreiras de Estado.


