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Fundada em
10 Agosto 1960

Asfal Saúde

Em entrevista para o jornal OFISCO, a Comissão de Fiscalização do Plano de 
Saneamento do ASFAL-SAÚDE, explica o andamento do processo de saneamento, deter-
minado pela Agência Nacional de Saúde - ANS, mostrando as principais ações adotadas 
desde o início das suas atividades, esclarecendo o que tem sido feito de forma transparente 
e, solicitando a todos os usuários do plano e associados, que se juntem neste esforço visando 
a plena resolução de todas as metas previstas, fiscalizando e utilizando o ASFAL-SAÚDE 
de forma racional, contribuindo assim com o sucesso do programa de saneamento.

 

                                               Veja matéria nas páginas 03 e 04.
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Através do site asfal.com.br 

você obtém toda a lista de 

médicos, clínicas, laboratórios, 

hospitais e demais prestadores 

de serviços do ASFAL-SAÚDE
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Projeto: Entre Versos e 

A  e d i ç ã o  2 0 1 9  d o 

P r ê m i o  N a c i o n a l  d e 

Educação Fiscal recebeu 

301 trabalhos inscr i tos , 

sendo 216 esco las e 85 

instituições, que vieram de 

23 estados e do Distrito 

Federal de escolas públicas, 

un iver s idades federa i s , 

e s t a d u a i s ,  p r e f e i t u r a s 

municipais, secretarias de 

f i n a n ç a s  e  t r i b u t a ç ã o , 

tribunais de contas, dentre 

outras que atuam com as 

temáticas da função social 

dos tributos, da qualidade do 

gasto público e do acompa-

nhamento do retorno dos 

r e c u r s o s  à  s o c i e d a d e . 

Alagoas teve sete inscritos, 

sendo cinco escolas e duas 

instituições.

A ASFAL, através do 

seu diretor secretário Yesus 

Lins, esteve visitando “in 

loco” as entidades inscritas 

em Alagoas , re la tando, 

conforme determinação da 

organização do prêmio, 

todos os pontos necessários 

à avaliação final que foi feita 

pela comissão nacional.

Para esta segunda etapa 

a comissão selecionou as 

seguintes concorrentes de 

Alagoas:

- Escola Municipal De 

E d u c a ç ã o  B á s i c a  S ã o 

Cristovão.

Premiações –  Nove 

trabalhos postulantes serão 

os vencedores desta edição:  

3 escolas, 2 instituições, 2 

jornalistas e 9 projetos de 

tecnologia. Os prêmios em 

dinheiro variam de R$ 2 mil a 

1 0 m i l .  Ao t o d o ,  s e r ã o 

distribuídos mais de R$ 50 

m i l  e m  p r e m i a ç ã o .  O s 

coordenadores dos projetos 

vencedores (e sco la s de 

instituições) serão premia-

dos com R$ 1 mil para cada 

em reconhecimento pelo 

trabalho desenvolvido em 

sua região.

Rimas: A Educação Fiscal 

C o n t a d a  p o r  m e i o  d a 

L i t e r a t u r a  d e  C o r d e l . 

Santana do Ipanema (AL).

Projeto: Poupa Kids, um 

Jogo de Tabuleiro Voltado 

Para a Educação Financeira. 

Maceió (AL).

-  E s c o l a  E s t a d u a l 

Deputado José Medeiros

P r o j e t o :  E d u c a ç ã o 

Fiscal X Cidadania. Paulo 

Jacinto (AL).

- Escola Municipal de 

E d u c a ç ã o  B á s i c a 

Monsenhor Hildebrando 

Veríssimo Guimarães

Pr o j e t o :  U m a N o v a 

E s c o l a :  C o n s t r u i n d o 

Cidadania. Campo Alegre 

(AL).

-  Faculdade da Cidade 

de Maceio – Facima

Alagoas tem sete inscritos no Prêmio Nacional de Educação Fiscal

Os associados lotaram a sede da ASSIFEAL

Comissão de Fiscalização do Plano de

Saneamento do ASFAL-SAÚDE prevê

conclusão do programa antes dos 24 meses

ELEIÇÕES 2019

ASFAL
PRESIDENTE, VICE E

CONSELHO DELIBERATIVO

Av. Assis Chateaubriand, nº 4000, Trapiche da Barra
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30/11
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ANEZIO MARINHO DE M FILHO� 03
ANGELA ACIOLE GUIMARAES� 24
ANGELA MARIA MELO DE LIMA� 29
ANIELLY GOMES BENTO HOLANDA� 21
ANNA JULIA DE O DAMASCENO� 27
ANTONIETA DE SOUZA A SILVA� 30
ANTONIO BARROS DA SILVA LIMA � 09
ANTONIO BENEDITO PITA� 30
ANTONIO INACIO SILVA� 23
ANTONIO LAURENIO B C MONTENEGRO� 12
ANTONIO MIGUEL LIMA REZENDE� 20
APARECIDA LEMOS VAZ GABRIEL� 10
APRIGIO NEVES VALENCA NETO� 22
ARNOBIO DE SOUZA FRANCA� 30
ARTHUR GUILHERME B MORATO� 30
ARTHUR RIQUE DE SOUZA� 07
ARY DE OLIVEIRA SILVA NETO� 12
AURENITA MEDEIROS DE A SILVA� 14
BEATRIZ AZEVEDO DE ASSUNCAO� 28
BRUNO ANTONIO GERBASE BUARQUE� 01
CAIO PETRUCIO VIEIRA DA R CARVALHO� 22
CAIO WILLIAM DE M CHAVES� 21
CARLOS ALBERTO DOS S TEIXEIRA� 10
CARLOS HENRIQUE DA SILVA COSTA� 31

AIDA KATIA BARROS GAMA� 13

AMINADAB SILVA DE LIMA� 25
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ABRAHAO AMORIM DE OLIVEIRA SILVA                     12
ADRIANA SILVA DOS SANTOS� 11
ADRIANO PEREIRA NUNES� 24

ALAY BERGANE FERREIRA PARANHOS� 13
ALDA OLIVEIRA MATA DA FONSECA� 15

ANA CECILIA LEITE LIRA� 03
ANA CERISE BARROS DE A MACHADO� 29

ANA LUCIA LAGES E SILVA� 31

ELIANA MENDES RIBEIRO� 11

ANA ELIZABETH FALCAO TOLEDO� 14

ANA AMARILIS MONTEIRO L BRAGA� 23

ANA JULIA M DO NASCIMENTO� 20

EDUARDO CALHEIROS BARBOSA� 21

ANA MARYELLE C DE A CAETANO� 16
ANA LUCIA SIMOES M G DA SILVA� 19

ANA CHRISTINA C DE ARAUJO� 20

ANA LAURA BARBOSA S RODRIGUES� 22

ANA PAULA S M MENDES� 15

DELEUZA MARQUES DOS ANJOS� 21

ALVARO LIMA FREIRE DO AMARAL� 18

ALDO LEONARDO S M P DE MIRANDA� 03
ALICE LOPES FIGUEIREDO� 01

ANA ALICE RODRIGUES MAGALHAES� 13

CARLOS PEREIRA CALHEIROS� 12

ANDRE LUIZ LOPES MILHOMES� 14

CARLOS RONALDO COSTA SAMPAIO� 17

DEA VANDERLEI TENORIO NETA� 24

CAUA DA SILVA VIEIRA� 29

DAYSE NATHALY SILVA DE ALMEIDA� 22

ANDREY MAIA SERAFIM� 12

DELCIO DELIBERATO� 25

DAYSE ARAUJO CAMELO� 11
DAYANE C DA S R DE MESQUITA� 25
DAVI MONTEIRO BITTENCOURT MELO� 13
DANTE BARBOSA DA SILVA� 30
DANIELE GOMES MOURA� 08

CLAUDIA CAVALCANTE DA SILVA� 09
CLARICE CAVALCANTI EGYPTO� 04
CLARA MARIA VANDERLEI VALENCA� 17
CLARA DE SOUZA LIRA GAMELEIRA� 21

CELESTE REGINA LEAL LINS� 14

CARMELITA SOUZA BITTENCOURT� 24

CAUAN FELIPE DE LEMOS CAETANO� 12

DOGIVAL MONTEIRO DE CARVALHO� 02

CATARINA FERREIRA C.DA PAZ� 31

CICERO PEIXOTO CAVALCANTE FILHO� 26
CEZARION TORQUATO DA SILVA� 10
CELIO CAVALCANTE DE ALENCAR� 05
CELIA MARIA A CAVALCANTI� 24

DILSON DUARTE DA COSTA� 18
DILMA MARIA SILVA GUEIROS� 02
DIGENAL CIRINO SANTOS� 01

GIOVANNA LUBAMBO CARVALHO COSTA� 05

DIOGO LISITA PADILHA ABS� 29
DIOGO PHILLIP SILVA GUEIROS� 21

EWERTON SERGIO DA SILVA� 29

DAMIANA CORREIA FERRO� 06
DAISE PRADO SILVA COSTA� 23
CRISTINA DE SOUZA LIRA GAMELEIRA� 22

CARMINA DE PAULA L F DO AMARAL� 17

CLAUDIA VANDERLEI V CAVALCANTE� 25

EDNA MARIA CONRADO VEIGA� 24
EDGARD TENORIO MALTA� 21
DOLORES OLIVEIRA DA SILVA� 03

GITANIA PAULINA MENDONÇA� 04

FRANCISCO GELSON DE A.LOPES� 13

GIOVANA COSTA FERNANDES� 07
GENIVALDO SILVA REIS JUNIOR� 30
GENIVAL LIMA DE CARVALHO� 24

FERNANDO ANTONIO C MACHADO� 03
FERNANDA LOPES PONTES DE MELO� 17

EVANDRO LUIZ FERREIRA L. FILHO� 07
EVANDRO GOMES NADIR� 20
EVANDRA CRISTINA VIEIRA DA ROCHA� 30
EVA MARIA MELO REGO� 21
EUNICE ZAMBRANO FIRMO BRAGA� 18
EUNICE MACHADO� 26
ESPEDITA LUIZA DA SILVA� 24
ERIVAN PINTO TRINDADE� 19
EPSON ACIOLI SILVEIRA� 21
EMILLY CAROLINNE FEITOSA L LEITE� 10
EMANUEL FERRO DE FARIAS� 02
ELMA CARDOSO OLIVEIRA� 09
ELIZABETH COUTINHO DE OLIVEIRA� 07

DIOGO JOSE TEIXEIRA ROCHA SOUZA� 19

DINORAH FONSENCA DO AMARANTE� 07
DIOGO JOSE DA SILVA COSTA� 03

GABRIELA HOLANDA CARVALHO FIREMAN� 19
GABRIEL LUIZ DA GUIA MALTA PRATA� 17
FRANCISCO VIEIRA DE SA� 16
FRANCISCO NEVES JUNIOR� 23
FRANCISCO LUIZ SURUAGY M CAVALCANTI� 05
FRANCISCO LUIZ B DE A CAVALCANTI� 19

EDUARDO BEZERRA M JUNIOR� 08

FRANCISCA QUEIROGA CAMARA� 09

ELISIO FEITOSA FILHO� 13

ELIANA ALVES CORREIA BARBOSA� 31
ELCIO DE MUZZIO� 17

ALICE PEREIRA DE BARROS C DANTAS� 16

MARIA CLARA PADILHA L DE ARAUJO� 27

MARIA CAVALCANTE BRANDAO� 15

HELVECIO FRACASSO� 26

MARCOS ANTONIO LINS PESSOA� 15

MARCUS LOURENCO DE OLIVEIRA� 28

MARCOS ANTONIO G DA SILVA� 20
MARCIO ANDRE SANTOS DE A FILHO� 09

LUIZ EDUARDO DE A  FERREIRA � 15
LUIZ AUGUSTO TORRES MOTTA� 27

JOSE LUIZ DOS SANTOS� 30

MARCOS PAULO PEIXOTO MENDES� 11

JOSE GERALDO AMORIM DA SILVA� 06

MARCUS QUEIROZ BRITTO� 12

MARIA CELESTE DE A SAMPAIO� 11

MARIA AUXILIADORA S.N. PEIXOTO� 11

MARGAREIDE LEAL SAMPAIO� 19

MARIA ALICE RIBEIRO REIS� 20

MARIA BETANIA OLIVEIRA SANTOS� 15

MARGARETE ALVES G SERBIM� 14

MARIA CELESTE NOBRE E SILVA� 15

MARIA DAS DORES A.DOS SANTOS� 09

MARIA CRISTINA MAYA G DE OLIVEIRA� 09
MARIA DA SALETE FEITOSA� 02

MARIA DE FATIMA G DA G M BARROS� 16
MARIA DE LIMA ALVES� 17

MARIA DE MENDONCA LIMA� 20

HELTON ARAUJO COSTA AZEVEDO� 25

MARIA DE LOURDES G DE CARVALHO� 30

MARIA DO CARMO LINS DA ROCHA� 21

MARIA DO SOCORRO DE A PETER� 30
MARIA DO CARMO M M WANDERLEY� 17

MARIA EDUARDA PEREIRA LIMA� 07
MARIA EDUARDA QUIRINO MOREIRA� 11

HENRIQUE BARRETO MELO� 11
HERMINIO CARDOSO DE OLIVEIRA� 16
IRACILDA HOLANDA BARBOSA� 17
ISABEL BARNABE MARTINS� 09
ISABELLA DE VASCONCELOS G BARBOSA� 08
ISENILDE DE MOURA GALVAO� 01
IVAN CHAVES DE ALMEIDA� 27
IVANILDA BRANDAO BARBOSA� 01
IVANISE MARIA DE MENDONCA CAETANO� 25
IVENS OLIVEIRA DE AROCHELAS COSTA� 18
IZABELLA FERREIRA BRANDAO� 20

JOAO HENRIQUE ALMEIDA FRANCA� 12
JOAO MARQUES ANTUNES JUNIOR� 20
JOAO MAURICIO MENDES TENORIO� 24
JOAO PAULO FARIAS DE AGUIAR FILHO� 20
JOAO RIBEIRO CASTRO NETO� 12
JOAO TOSCANO DE B S DE CARVALHO� 23
JONACY CAVALCANTI ROCHA NETTO� 15
JORGE JUSTINO NEMEZIO� 27
JOSE ADAO BARROS DA SILVA LIMA� 26
JOSE AMAURI BARROS� 21
JOSE BEZERRA DE LUCENA� 01
JOSE BEZERRA PEREIRA NETO� 16
JOSE CARLOS MENDONCA DE OLIVEIRA� 11
JOSE EMANOEL FERREIRA DA SILVA� 25
JOSE FRANCIMAR NOGUEIRA� 03

JULIANA JATOBA SOARES COUTINHO� 10

KAUA BERNARDO DE JESUS LEAL� 29
JULIANE CALHEIROS W DE OLIVEIRA� 16

JACIVANIA DE MORAIS ALVES NEVES� 06
JACQUE DAMASCENO PEREIRA NETO� 12
JACQUELINE MACHUCA IBANEZ YANAGUI� 07
JACQUELINE MARIA FEITOSA LISBOA LEITE� 24
JACQUES WOLBECK GODOY AMORIM� 07
JACYRA CAVALCANTI GUIMARAES� 13
JANDIRA CELIA� 24
JANIO PEREIRA RICARDO� 16

JOSE GEORGES SOARES SILVA� 21

JOSE GERARDO DA SILVA� 12
JOSE GONZAGA DE MEDEIROS� 16

JOSE RANIERI DE MELO MARQUES� 01

LETICIA MAGALHAES LIMA PEREIRA� 15
LETICIA SOUTO ACCIOLY� 19
LIBIA CAVALCANTI QUEIROZ DE MELO� 19

LUCY JANE CLAUDINO LINS� 04

LIGIA WANDERLEY� 08

JOSE VALTER DA SILVA JUNIOR� 14
JOSEFA DE ALMEIDA SOUZA� 27
JOSEPH VIANA LEVINTHAL DE OLIVEIRA� 25
JULIA BARRETO MELO DE VASCONCELOS� 20

JULIANA DOS SANTOS PINTO� 16
JULIA DE OLIVEIRA SARAIVA RODRIGUES� 18

KELY MAURICIO DA SILVA CONSTANTE� 09
KLINGER QUIRINO SANTOS� 25
LAIS CAVALCANTE T. DE OLIVEIRA� 28
LAIS CRISTINA SOARES RIBEIRO� 09
LAIS OLIVEIRA QUIRINO� 26
LARA AGUIRRE ALCANTARA� 15
LARA BEATRIZ DE MOURA VIEIRA� 15
LAVINIA PORCIUNCULA L DE AMORIM� 15
LENI GLADIS DE CARVALHO B FRANCO� 15
LEONARDO ASSUNCAO DAS VIRGENS� 23
LEONARDO DE MENDOÇA L MAURICIO� 04
LETICIA ALMEIDA SILVA� 15

LILIANE ALBUQUERQUE G DA SILVA� 26
LINDINALVA HOLANDA DE OLIVEIRA� 26
LINDINALVA SILVESTRE S DE FRANÇA� 05
LIZ ACIOLY MUNIZ� 26

LUCIA MARIA F DE LIMA� 14

LUIZ ARTHUR LOBO FERREIRA NETO� 12

LUCIANE PADILHA DA SILVA� 01
LUCIENE MELO DE OLIVEIRA� 30
LUCIO VALERIANO COSTA DOS SANTOS� 28

LORENZO PONTES LUCENA� 13
LUCAS DIAS GRANJA MEDEIROS� 16
LUCAS NEVES LAMHA� 25
LUCIA MARIA DA SILVA BANDEIRA� 26

LUIZ FELIPE DOS ANJOS DE MELO COSTA� 01
LUIZ GONZAGA BITTENCOURT� 13
LUZIA MARTA DA CONCEICAO� 13
MAGDA MARTINS SANTOS� 30
MANOEL LUIZ PINTO PAES RESENDE� 19
MANOEL LUZIA GONCALVES� 06
MARA RUBIA BARBOSA PIMENTEL� 28
MARCELA BARRETO FERREIRA� 14
MARCELO AUGUSTO L SANTA MARIA� 02
MARCELO TENORIO MALTA� 19

HEITOR RODRIGUES BEZERRA MAYER� 02
HEDIVARDO OTONI DA COSTA� 12
GUSTAVO DE ALBUQUERQUE CALHEIROS� 02
GUILHERME FORTES FEITOSA� 08
GUILHERME FERREIRA ROCHA� 22
GLACIA PEREIRA TAVARES� 01
GIVANILDA GALINDO DE ASSIS CASTOR� 17

MARILEUZA FERNANDES V DE AZEVEDO� 15
MARIANA HOLANDA C FIREMAN� 29
MARIA VALDEREZ DA ROCHA LIMA� 02

MARIA RODRIGUES GUEDES� 29
MARIA PETRUCE P CORREIA� 06

MARIA TEREZA MENDES NICACIO� 02
MARIA STELA MARTINS CABRAL� 04

MARIA ELIANE DA SILVA� 14
MARIA ESTELA LIMA DE OMENA� 26
MARIA EUGENIA AMORIM R DE SOUZA� 20
MARIA GARDENIA N SANTOS� 13

MARIA GUADALUPE A EUZEBIO� 12
MARIA GONCALVES CAJUEIRO� 06

MARIA JOSE DE MELO� 21
MARIA JOSE LIMA DE ARAUJO� 23
MARIA LUCIA PEDROSA DE LIMA� 13

MARIA ODAIR LESSA DE MOURA� 20

MARIA LUCIA SANTOS SANTANA� 20
MARIA MARLENE DANTAS BRANDAO� 04

MARINA AGUIAR BRANDAO SILVA� 09
MARINA REBECA DE OLIVEIRA SARAIVA� 17
MARINA VASCONCELOS G DE ABREU� 03
MARIO VIEIRA DA SILVA NETO� 29
MARLENE TORRES LIMA� 23
MARNE ARAUJO ACIOLI� 04
MARTA ELIANA LOPES MERLI� 07
MARTA LUCIA N P FERREIRA� 22
MATEUS ALMEIDA FERNANDES� 17
MATEUS BRITO SERENO� 05
MATEUS LEITE PACHECO� 18
MATHAUS VIANA LEVINTHAL DE OLIVEIRA� 25
MATHEUS TENORIO BANDEIRA� 19
MICHELLE LIMA DE OLIVEIRA� 04
MIGUEL ARCANJO A ALBUQUERQUE� 31
MILCA EMILIA BARRETO FERREIRA� 02
NADIR BARBOSA DE ALMEIDA� 01
NADJA MARIA INOCENCIO DE ANDRADE� 15
NAIR GUEDES DA SILVA BEZERRA� 01
NATHALIA DE ALMEIDA C CAVALCANTE� 31
NATHALIA ISABEL F VASCONCELOS� 05
NATHALIA LANE A VANDERLEI� 23
NELMA LOPES ALVES� 25
NILSON ARAUJO BRANDAO� 18
NIVALDA LIMA MERCENAS� 07
NIVEA TEREZA PEREIRA DA SILVA� 01
ODISSEA PEREIRA LEITE� 01
OSCAR JORGE DAMACENO DA SILVA� 31
PATRICIA BUARQUE DA SILVA � 04
PAULA FRASSINETE LINS DE ARAUJO� 03
PAULICEIA ALMEIDA BOSON� 05
PAULO CORREIA RIBEIRO� 28
PAULO DE ALMEIDA SILVA� 30
PAULO FLORENCIO DE OLIVEIRA� 24
PAULO GABRIEL DE ARAUJO BUARQUE� 19
PAULO GALINDO MARTINS� 20
PAULO JOSE DA SILVA� 30
PAULO TORRES BASTOS� 22
PEDRO CANUTO DE SANTA C OLIVEIRA� 18

POLYANA ALBUQUERQUE ROCHA� 06
POLYBIO BRANDAO ROCHA� 23
POLYNE MARIA CARDOSO OLIVEIRA� 07
PRISCILA KELLY SERBIM DE L FONTES� 26
QUITERIA LOURENCO DE OLIVEIRA� 14
RAFAEL BARROS E SILVA� 09
RAFAEL CLAUDINO LINS� 24
RAISSA COSTA BITTENCOURT� 01
RAQUEL LOPES MILHOMES� 03
REGIANE MARIA MENDONCA MEISTER� 19
REJANE DANTAS BRANDAO� 02
RENNER RODRIGUES BOLDRINO� 19
RITA DE CASSIA ALVES CORREIA� 29
ROBERTO JORGE GONCALVES F DA SILVA� 28
RODOLFO EMERSON PEREIRA LINS� 19
RODRIGO CARVALHO CUNHA� 23
ROSA CARLA ALVES DE OLIVEIRA� 02
ROSALVO JOSE BARRETO VIEIRA� 29
ROSANA ACIOLY DE OLIVEIRA� 29
ROSANGELA ALCOFORADO COSTA� 28
ROSANGELA DE ALMEIDA ABS� 25
RUBENICIO IZIDRO DA SILVA NETO� 25
RUY DE SOUZA ARROXELAS� 05
SALVADOR HENRIQUE S C DE ALENCAR� 28
SAMIA REGIA RODRIGUES LEMOS� 23
SANDRA MARQUES GUIMARAES� 25
SANDRINO RAMOS PEREIRA� 11
SANDRO MAURICIO ALMEIDA SILVA� 30
SERGIO ROBERTO MOURA LEAL� 12
SEVERINO GOMES DE OLIVEIRA� 01
SHEILLA KATIA DE ARAUJO OLIVEIRA� 02
SILVANEIDE CRISTINA DA SILVA� 29
SILVIO RIBEIRO DIAS � 09
SILVIO ROCHA DE OLIVEIRA� 13
SIMONE FARIAS FERREIRA DE SOUZA� 13
STENIO JORGE UMBELINO DA S JUNIOR� 03
SUELLEN EDY ROCHA MELO� 28
TALES BARRETO FERREIRA� 14
TANCREDO PEREIRA� 29
TASSIA DE OLIVEIRA COSTA� 19
THIAGO BRANDAO SOARES� 07
THIAGO DE AQUINO TEIXEIRA� 06
THIAGO HOLANDA BARBOSA� 12
VALERIA LAMENHA LIRA� 30
VALMA PEREIRA ANDRADE SILVA� 02
VALTER GUIMARAES� 01
VANICE DE LOURDES CAVALCANTE� 15
VANILDA DE ALMEIDA FIGUEIREDO� 28
VINICIUS EDUARDO LIMA AMORIM� 12
VINICIUS LAMENHA DE BRITO SAMPAIO� 14
VINICIUS MOURA MEDEIROS� 04
WANESSA TENORIO BELTRAO C DA PAZ� 07
WILSON RODRIGUES SORIANO� 29
YAGO ANDERSON ROCHA DE JESUS� 29
YASMIM TENORIO BRANDAO� 05
YASMIN LOPES FIGUEIREDO� 28
YESUS JEFFERSON LINS DE ARAUJO� 06
ZELIA RODRIGUES DE LIMA� 30
ZILIANA SUELMA BARBOSA TAVARES� 02
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Neste número do Jornal 
OFISCO, trazemos várias notí-
cias importantes para os asso-
ciados da ASFAL e usuários do 
ASFAL-SAÚDE, decorrentes 
do incansável trabalho do Dire-
toria Executiva, Conselho Deli-
berativo e Comissão de Acom-
panhamento do Plano de Sane-
amento.

Dentre as notícias mais 
importantes, destacamos a 
entrada de novos usuários no 
ASFAL -SAÚDE, garantia 
conquistada após estudo atua-
rial contratados pela Diretoria 
Executiva, realizados visando 
atualizar a tabela de cotas do 
plano, baseada em estudo do 
perfil atual dos usuários.

Outro ponto importante 
que destacamos é a aprovação 
do Plano de Saneamento do 
ASFAL-SAÚDE, determina-
do pela Agência Nacional de 
Saúde - ANS. Esse plano já 
está em andamento e, tem 24 
meses para se encerrar, poden-
do ser concluído bem antes, já 
que temos conseguido avançar 
significativamente nas metas 
propostas.

A Diretoria Executiva 
realizou ainda uma assembleia 
para atualização do estatuto da 
ASFAL, quando os associados 

discutiram e votaram altera-
ções propostas e referendadas 
pelo Conselho Deliberativo, 
que visam adequar o Estatuto 
aos novos tempos, moderni-
zando a gestão da associação, 
bem como enxugando a estru-
tura do Conselho Deliberativo, 
reduzindo o número de mem-
bros, visando seu melhor funci-
onamento.

Foram discutidas ainda 
mudanças relativas a restrição 
a sucessivas reeleições ao cargo 
de diretor presidente, retirada 
de itens que não são aplicados 
no dia a dia, revisão  do 
quórum e procedimentos para 
aprovação de modificações, 
nova formatação dos cargos da 
diretoria, dentre outros.

Trazemos ainda prestação 
de contas relativa ao Clube 
Social da ASFAL, com matéria 
s o b r e  r e u n i ã o  c o m  a 
B R A S K E N ,  o n d e 
q u e s t i o n a m o s  s o b r e  o s 
pre ju ízos  que  tem  s ido 
causados  aos  associados 
devido a interdição do Clube, 
solicitando da empresa uma 
resposta  rápida  visando 
restaurar o funcionamento 
normal daquele importante 
espaço de laser dos associados.

Trazemos ainda uma 

entrevista com a Comissão de 
Acompanhamento do Plano de 
Saneamento  do  ASFAL -
SAÚDE, onde são relatadas 
várias medidas que estão sendo 
tomadas  neste  processo, 
visando contribuir com o 
andamento desta importante 
ação.

P o r  f i m ,  e s t a m o s 
divulgando uma campanha de 
uso racional do nosso ASFAL-
SAÚDE, visando mostrar aos 
usuários que nosso plano é o 
melhor do mercado, com 
custo/benefício não atingido 

por nenhum outro plano.

Pedimos a todos que se 
envolvam nesta campanha, 
fiscalizando e utilizando seu 
plano de forma consciente e 
racional, pois quanto menor o 
uso, menor a nossa cota.  

F a z e n d o  i s s o , 
manteremos nosso plano com 
a credibilidade de sempre 
entre médicos, hospitais, 
clínicas, laboratórios e demais 
prestadores de serviços.

O ASFAL-SAÚDE é um 
patrimônio de toda Família 
Fazendária!

Estamos avançando em todas as metas da ANS
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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
Bonasecco                                  Lavanderia                                20% Desconto                           3027-4331
Stella Leoni                                 Massagem de Som Peter Hess 24% a partir da 2ª Sessão        99969-3007
Colégio Contato                          Colégio                                     15% e 30% Desconto                3214-8200



Eu tenho um filho que 
mora na cidade de Arapiraca. 
Ele está por lá há uns 10 meses 
e, até agora, eu não tive uma 
oportunidade de visitá-lo. Ele, 
por sua vez, me cobra a visita, 
quando até me indagou: - 
“Quanto tempo faz que o 
s e n h o r  n ã o  v e m  e m 
Arapiraca?” Eu respondi que 
fazia 35 anos que estive em 
Arapiraca. Ele disse o senhor 
não conhece mais Arapiraca, 
pois ela cresceu muito, nesses 
35 anos!

Então, eu disse tudo bem, 
porque eu conheci Arapiraca 
quando ela gozava de ser, 
orgulhosamente, uma das mais 
i m p o r t a n t e  c i d a d e  d o 
Nordeste, pois era a segunda 
maior produtora de fumo do 
Brasil, no auge de sua produção 
agrícola de um produto, que à 
época, não havia, ainda, esta 
conscientização pelo uso do 
tabaco e, assim, Arapiraca se 
aproveitava disso para produ-
zir, beneficiar, industrializar e 
comercializar o fumo como 
meio de riqueza na região. Foi, 
justamente, aí que eu conheci e 
vivenciei Arapiraca.

Digo-lhe mais, meu filho, 
eu sou da época de Arapiraca de 
pessoas que a fizeram crescer, 
ser conhecida, a ser amada, a 
ser respeitada e, quiçá, a ser 
imitada, por sua pujança 
produtiva, comercial, industri-
a l  e cul tura l ,  porque e la 
respirava a sua mania de 
grandeza e isto orgulhava o seu 
povo!

A Arapiraca da minha 
época era a Arapiraca do 
S e n a d o r  J o ã o  L ú c i o ,  d o 
Deputado Tarcisio Lúcio, do 
D e p u t a d o  C l a u d i o n o r 
Albuquerque, de políticos 
c o m o N a s c i m e n t o  L e ã o , 
Neusvaldo Leão, Severino 
Leão, Alexandrino, Nezinho, 
do Prefeito João Nascimento, 
de seu vice, José Barbosa, do 
meu amigo Jarbas Lúcio, com 
sua voz eloqüente, com seu 
poçante carro de propaganda 
(saudosas saudades de você, 
J a r b i n h a ! ) ,  d o  s e n h o r 
Valdomiro Barbosa, proprietá-
rio da Companhia de Força e 
Luz; dos grandes produtores de 
fumo, como Otílio José da 

A Arapiraca da minha época
Silva, Jose Alexandre, Deca 
M o ç o ,  E d u a r d o  A l v e s , 
Rafae l i to ,  José Fer re i ra , 
Aurelino Barbosa, do meu 
a m i g o ,  B e r e g u e d é ,  d e 
Severino da Bananeira, de 
Eloís io Barbosa e tantos 
outros.

A Arapiraca da minha 
época era a Arapiraca do 
Produban, Banco da Produção 
do Estado de Alagoas S.A, 
onde tinha o seu gerente, Paulo 
Ferro, meu amigo do coração, 
os funcionários, Jurandir, 
Jorge, Cordeiro, Adelson e 
outros; do Banco do Brasil, dos 
funcionários que nos atendiam 
muito bem, como Carlos 
Alberto (confeitinho), Vicente, 
João Xavier, Péricles, Valcir, 
Valverde e tantos outros; do 
Banco do Nordeste, onde me 
lembro de seus funcionários, 
como Erinho, Thiago, Ferreira, 
Zé Maria, Sebastião e tantos 
outros; dos Médicos, Doutor 
Djaci Barbosa, do Doutor Judá 
Fernandes, do Doutor Geraldo, 
do Doutor José Fernandes, do 
Doutor  José Mendes ,  do 
Doutor Geraldo Cajueiro e do 
Doutor Eliomar Lins (Estagiá-
rio); do Professor Moacir 
Theófilo; do senhor Francisco 
Pereira, grande produtor de 
fumo e criador de gado, como 
também grande comerciante, 
proprietário da Loja Brasil; do 
meu bom vizinho, Enaldo, o 
melhor vendedor de tecidos 
que conheci, na Casa Santos; 
do Deni Guerra; do Nivaldo; 
Lima, do Restaurante Kalifa, 
onde se comia o melhor bife à 
cavalo da cidade; do Sinuca do 
Dedé; da Padaria do senhor 
Adalberto Rocha; do meu 
amigo, Carlinhos guarda, 
Diretor da 5ª CIRETRAN; do 
Clube dos Fulmicultores, em 
s e u  a u g e  d o s  b a i l e s  d a 
Primavera, do baile Uma Noite 
n o  H a v a í ,  a b r i l h a n t a d a , 
sempre, com a Banda Os 
Notáveis, puxada pelo crooner 
Eraldo Magalhães e a Banda 
Apolo D, com o crooner 
Adeilton Reis; dos bailes de 
Carnaval, com a Orquestra do 
M a e s t r o  J o v e l i n o ;  d o 
Zequinha, secretário do Clube, 
do Moacir, cobrador; do meu 
amigo, José pivete, já come-

çando na venda de automóveis 
no Largo Dom Fernando 
G o m e s ;  d e  H e r c í l i o  d a 
Farmácia; de José Penedo, da 
Joalharia;  da Movelaria do 
Joãozinho; de Deni Guerra: do 
senhor José Vital da Movelaria; 
de Jadielson da Insinuante; do 
Rober to  da  Chur rasca r i a 
Tremendão; do Restaurante do 
Nego Rico; do Bar do Zé da 
galinha; do Bar e Restaurante 
Esteira; do Bar da buchada; do 
Bar do Humberto; do Gero da 
Oficina; do Estádio Coracyr da 
M a t a  F o n s e c a ,  c o m  s u a 
pequena arquibancada, mas 
sempre cheia em dias de jogos; 
do Bar do Paulo, com sua 
b is teca de porco,  a mais 
saborosa da cidade; das Boates 
Selva de Pedra, da Selma, da 
dona Zezé e outras; do Posto e 
Churrascaria do Bertino; da 
primeira rádio da cidade, a 
Rádio Novo Nordeste, com a 
locução de Nelson Filho e da 
minha amiga Eliene N; do 
Paulo Alves da Antártica; do 
senhor Alonso de Abreu; do 
Queixinho da Mandacaru 
Veículos; da primeira Aravel, 
quando ainda era na Rua São 
Francisco e, seus proprietários 
e r a m  D i m a s  e  M a u r i c i o 
Fernandes e depois ela passou 
para as mãos de Jose Pedro, 
indo para a entrada da cidade, 
ali, próximo à Rodoviária; da 
Radar Veículos, do José Djalma 
Rocha; dos Fumos Extra Forte, 
Jóia, Coringa e Nordeste; do 
Posto de gasolina do Antonio 
Rocha; da Loja do senhor José 
Vital; da Sorveteria Pingüim; 
do Supermercado Ceia; do 
Mercadinho do José Moreno; 
do Dílson contador; dos meus 3 
melhores amigos que eu tive 

em Arapiraca, de saudosas 
memórias, Antonio Lúcio, com 
seu vasto bigode, de Anízio 
Barbosa, grande contador e do 
Lázaro da Ótica; do Cine 
Trianon, do Cine Triunfo e 
Cine Plaza; do Depósito de 
farinha de trigo do Nelson; do 
Z e z i n h o ,  P r o f e s s o r  d e 
Educação Física e Treinador do 
ASA; do próprio ASA; do meu 
amigo Joaquim Arquimínio, 
Coletor Federal; do Zezito 
Artesão e dentista prático; do 
C l u b e  d a  A A B B ;  d a 
B e n e f i c i a d o r a  d e  f u m o 
Amerino Portugal; do grande 
comerc ian te  no ramo de 
Cereais, o saudoso Lourival 
Ferreira da Silvo, mais conhe-
cido com Louro do feijão; da 
Sapar ia Marcelo do meu 
amigo, Manoel Ernesto; do 
Vavá dos Colchões; do senhor 
Odilon Rocha, da Casa de 
Material Agrícola; do Marçal, 
como comerciante; da Antonia, 
Gerente da Caixa Econômica; 
dos meus colegas de trabalho, 
como o Durval Gama, do 
Tenorão, do José Claudio 
Orestes, do Luiz Araújo Dias, 
do Carlos Leal, do Lourenço 
Veiga, do José Édmo Deolindo, 
do Ciro Alves de Lima, do José 
Lima Filho, do Goyana, do 
Manoel Aragão, do Antonio 
balancinho, do José Alves 
Irmão, do Rubens Alcides 
Moreira, do Dílson Loureiro de 
Castro, do Bartolomeu Pinto 
Rego, do João Barbosa Neto, 
do José Doutor, do meu amigo 
Coletor, João Viera e de suas 
auxiliares, Laís, Elza, Ilsa, 
Girleide, Solange e América... 
A h ,  q u a n t a  s a u d a d e  d a 
Arapiraca da minha época, 
pois sei o quanto, hoje, ela está 
diferente, se está melhor eu não 
s e i ,  mas  com ce r t eza ,  a 
Arapiraca da minha época era 
boa demais, porque a violência 
passava longe de lá e o amor 
reinava no ar!

OBS. Quem meu deu uma 
b o a  c o l a b o r a ç ã o  f o i : 
Flamarion Guerra.

* Robson Araújo - É 
Auditor Fiscal da Receita 
Estadual (Aposentado) e 
M e m b r o  A c a d ê m i c o  d e 
Literatura.

Robson Araújo

OFISCO – Há também medi-

das em relação ao controle da 

cota mensal?

COMISSÃO - Mensalmente 

estudo atuarial, visando atua-

lizar a tabela de entrada dos 

usuários no plano. Inclusive 

essa medida viabilizou a apro-

vação da entrada de novos 

usuários, visando oxigenar o 

plano. Apontamos ainda 

sugestões para mudanças no 

estatuto da ASFAL, que 

foram analisadas em assem-

bleia realizada no dia 26 de 

setembro, visando modernizar 

a gestão da entidade. Estamos 

realizando um trabalho de 

acompanhamento da contabi-

lidade da ASFAL, inclusive 

com  acesso  ao  s i s tema 

SOLUS, que nos tem dados 

números atualizados. Nessa 

área contábil estamos anali-

sando todas as contas da 

ASFAL, inclusive a questão 

patrimonial, visando criar 

controles internos ou aprimo-

rar o que já existe. Já percebe-

mos que os índices não estão 

tão ruins, mas precisamos 

adequá-los às exigências da 

ANS. Nosso objetivo principal 

é evitar que esses problemas 

voltem a ocorrer no futuro. 

Para isso esses controles preci-

sam funcionar bem. Inclusive, 

nós viabilizamos a contratação 

de um novo escritório de con-

tabilidade, visando exatamen-

te sanear essa situação encon-

trada. Estamos realizando 

ainda uma campanha de cons-

cientização dos usuários 

visando mostrar, de forma 

transparente, o momento que 

estamos passando e, pedir 

ajuda para que todos possam 

se unir visando a melhoria do 

plano.

OFISCO – Por que foi criada e 

qual o papel desta comissão?

COMISSÃO - Essa comissão 

foi eleita em assembleia da 

categoria, realizada no dia 18 

de julho, quando foi aprovado 

o programa de saneamento do 

ASFAL-SAÚDE, exigido pela 

Agência Nacional de Saúde – 

ANS. Havia, naquele momen-

to, um sentimento de que além 

do Conselho Deliberativo, 

também devia haver uma 

representação dos associados, 

que precisavam também con-

tribuir com esse momento, 

saindo de uma postura apenas 

de expectadores. Estamos 

atuando em três frentes: acom-

panhamento do programa de 

saneamento junto a ANS, 

melhorar os controles da ges-

tão e tornar o plano mais efici-

ente. O papel da comissão é de 

entender a gestão da ASFAL e 

contribuir com mecanismos 

que nos ajudem a superar essa 

direção fiscal da ANS, através 

do acompanhamento do plano 

de saneamento feito. A comis-

são é composta de seis mem-

bros, sendo três do Conselho 

Deliberativo e três associados. 

Realizamos reuniões constan-

tes, inclusive nos falamos pelo 

Whatsapp diariamente, discu-

tindo e definindo os caminhos 

a seguir. Dividimos a comissão 

e cada um pegou um setor 

para que possamos atuar de 

forma eficiente.

OFISCO – Quais as principa-

is medidas que estão sendo 

tomadas pela comissão?

COMISSÃO – Temos indica-

do várias medidas à gestão da 

ASFAL para diminuição das 

despesas administrativas e 

custos dos serviços médicos. 

Sugerimos a realização de um 

estamos nos reunindo com a 

diretoria executiva da ASFAL 

para, juntos, fecharmos a cota 

daquele mês. Nós identifica-

mos que a cota não estava 

sendo a real, ou seja, sempre 

ficavam valores a serem incluí-

dos depois, o que estava 

gerando um acúmulo de dívi-

das, criando um problema 

para o futuro, já que não 

tínhamos um fundo de reserva 

para realizar esse controle da 

cota. 

OFISCO – Outra ação da 

comissão tem sido na área da 

inadimplência?

COMISSÃO - Exatamente. 

Nós encontramos uma ina-

dimplência muito alta. Nós 

percebemos que aquele usuá-

rio que não pagava o plano, 

mesmo após os sessenta dias 

previstos no regulamento, não 

era excluído. Isso gerou uma 

inadimplência enorme. Nós 

estamos interrompendo esse 

ciclo. Estamos acompanhan-

do mês a mês essa inadimplên-

cia e, caso o usuário fique ina-

dimplente por sessenta dias, 

ele é excluído conforme prevê 

o regulamento e, vamos tomar 

as medidas jurídicas para fazer 

as devidas cobranças dessas 

dívidas. Estamos implantando 

uma rotina de acompanha-

mento dessa inadimplência, 

visando o controle real dessa 

situação, estancando esse gar-

galo que elevava o valor da 

cota. Agora, caso a pessoa não 

pague em dia, ela deixa de 

utilizar o plano e, passados os 

sessenta dias de inadimplên-

cia, é excluído e inserido nos 

sistemas de cobrança legais 

como SPC e SERASA.

OFISCO – Foi feito um estudo 

atuarial? Qual a importância 

disso para o processo de recu-

peração?

COMISSÃO - Muito impor-

tante, o último estudo atuarial 

foi feito em 2003, então o 

plano precisava dessa atualiza-

ção com urgência. Ele é impor-

tante porque analisa os núme-

ros do plano, o perfil dos usuá-

rios, verifica suas regras e 

diversos cenários com o intuito 

de estabelecer as reservas 

matemáticas, o custo do plano 

e o fluxo de recursos necessári-

os para seu equilíbrio. Com o 

estudo atuarial atualizado, o 

ASFAL-SAÚDE terá meios 

suficientes para cumprir o 

contrato com os associados, 

sem que faltem ou sobrem 

recursos. Ou seja, é o equilí-

brio entre os recursos financei-

ros do plano (Patrimônio de 

Cobertura) e os compromissos 

(Reserva Matemática). 

OFISCO – Após essas medi-

das já há avanços no processo 

de recuperação? Quais?

C O M I S S Ã O  -  E s t a m o s 

recompondo o fundo garanti-

dor e o fundo de reserva, fun-

damentais para que a ANS 

encerre a direção fiscal. Pega-

Parte da Comissão: Valmir Ribeiro, Glácia Tavares, 

Gustavo Calheiros, Celso Leal e Jonhe Abs.
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Expectativa é que até janeiro de 2020 cerca de

70% das metas sejam alcançadas, diz comissão



Foi justamente em 02 de 

Janeiro de 1975 que ganhei 

minha primeira fratura; eu, 

com 10 anos, escorreguei da 

cadeira de uma Roda Gigante 

ao descer.

O  c o n t r o l a d o r  d a 

geringonça não me percebeu 

ao chão e deu seqüência à 

r o t a t ó r i a ,  m a c h u c a n d o 

minha mão direita com o 

peso da cadeira seguinte 

dessa Roda Gigante.

Eu gritava debaixo dela, 

minha mãe do lado de fora.

Foi assim que iniciei 

minha transição da infância 

para a pré-adolescência: 

machucando-me.

Seguiu-se então outra 

série de machucões físicos, 

causados por me meter a 

jogar futebol, correr e afins.

D e p o i s  v i e r a m  o s 

machucões pessoais... Tendo 

sempre o espírito poético, e 

me deparei com uma terra 

pragmática, 

de espír i to 

empreende-

dor, e com 

p o t e n c i a l 

comercial.

Quando 

adentrei ao 

c u r s o  d e 

jornalismo, a 

p r i m e i r a 

coisa que me perguntaram 

foi: "E isso dá dinheiro meu 

filho?"... Para mim foi uma 

p u n h a l a d a  e  t a n t o ! . . . 

Revoltei-me!

Eles estavam certos... 

Não dava mesmo, em uma 

época bem mais difícil para a 

profissão do que hoje!

Eis que, em 2005, após 21 

anos como Fiscal de Tributos 

concursado, função altamen-

te pragmática, retorno à 

minha terra para assumir 

cargo tributo-financeiro no 

poder municipal e o pragmá-

tico desta vez 

sou eu! 

Muita gente 

d e s c o n h e c e u 

aquele menino 

cheio de poesia 

e se viu diante de 

um ser sem tanta 

sensibilidade... 

"O cobrador de 

impostos  que 

jamais ganhará o reino dos 

céus!"

Foi aí que passei a ver a 

poesia que existia na minha 

terra, poesia que aquele 

menino tolo não percebia.

Foi aí que ví melhor a 

fragilidade e a simplicidade de 

muita gente de seu povo, 

simplicidade travestida de 

rudeza protetora que tropeça-

va diante do pretenso maior.

Foi aí que entendi que 

muitos choravam por dentro.

Hoje, em maturidade, 

recuperei a poesia e conservei 

o  p ra gma t i smo  que  me 

sustenta!

E é com esses dois lados 

tão necessariamente equili-

brados em um ser humano, 

que posso te dizer:

A p e s a r  d e  n ã o  s e r 

católico, que tua Padroeira 

me aconselhe!

Um menino e sua terra padroeira

Erik Bispo é FTE IV e Jornalista

(82) 3338-1235 / 99154-0984 Rua Bernardo Lopes, 37 - Pinheiro
(Empresarial Adriano Moura) 

PREVENDOR
Fisioterapiaa Psicologiaa Hipnoterapiaa

Pilatesa Terapia com florais de Bacha
Acupunturaa Nutriçãoa Neuropsicologiaa

Terapia de vidas passadasaPARTICULAR E
PLANO DE SAÚDE
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(Uma Crônica Real de Erik Bispo)

mos o fundo de reserva zerado 

e agora já temos um valor sig-

nificativo. Já estamos reduzin-

do as dívidas com prestadores 

de serviços. Temos hoje uma 

visão real da situação da 

ASFAL em várias áreas. 

Segundo o consultor respon-

sável pelo plano de saneamen-

to, já estamos com quase 50% 

dos índices exigidos pela ANS 

saneados. Por outro lado, 

ganhamos uma ação na justiça 

em relação ao INSS e temos 

de crédito a receber R$ 1.4 

milhão, o que irá nos ajudar 

muito nesse processo de recu-

peração. Pela resposta rápida 

que temos tido das nossas 

ações, há uma perspectiva que 

até janeiro do ano que vem 

possamos chegar a um pata-

mar de 70% das metas exigi-

das pela ANS, que nos deu 24 

meses de prazo, ou seja, ire-

mos resolver a situação com 

cerca de doze meses de ante-

cedência, isso caso se confir-

mem todos os números nos 

quais estamos trabalhando.  

OFISCO – Então é preciso 

recuperar os dois fundos? O 

garantidor e o de reserva?

COMISSÃO - Esse é um dos 

principais pontos que inclusive 

gerou a direção fiscal da ANS. 

Nós temos um prazo de 24 

meses, que vai até abril de 

2021 para que todo o plano de 

recuperação seja concluído. 

Nós estamos recuperando o 

fundo garantidor, através das 

cotas extras, que serão neces-

sárias até que o fundo garanti-

dor seja totalmente constituí-

do. Por outro lado, também 

estamos recuperando o fundo 

de reserva, que é para o con-

trole da cota. Quando a cota 

aumenta demais ele serve para 

equalizar e mantê-la em um 

patamar aceitável. O fundo 

garantidor é um valor que fica 

parado para, em casos de emer-

gência, permitir o pagamento 

dos serviços prestados pelos 

médicos, hospitais, clínicas, 

etc. Esse fundo é controlado 

pela ANS. Já o fundo de reser-

va, que é constituído com os 

dez por cento da coparticipa-

ção, serve para esse controle 

do valor mensal da cota. Os 

dois são muito importantes e 

nós estávamos sem eles. Ago-

ra, com essas medidas todas 

estamos recompondo os dois.

OFISCO – Então o ASFAL-

SAÚDE é viável e irá se recu-

perar?

COMISSÃO - Já está se recu-

perando. Nosso ASFAL -

SAÚDE é perfeitamente viá-

vel e manterá seu serviço com 

a qualidade e a credibilidade 

que sempre teve.  Em apenas 

dois meses de trabalho, a 

comissão já conseguiu avan-

ços importantes. Cabe ressal-

tar que nós temos recebido 

total apoio do Conselho Deli-

berativo da ASFAL, o presi-

dente Cícero Angelino e os 

demais colegas tem nos dado 

toda a condição de atuar da 

melhor forma e isso certa-

mente tem ajudado nos resul-

tados que já conseguimos 

atingir.

OFISCO – Ao final desse pro-

cesso como esperam que o 

plano deverá estar?

COMISSÃO - Totalmente 

saneado e modernizado, equi-

librado financeira e contabil-

mente, sem dívidas, com con-

troles eficientes, sem inadim-

plência, fundo de reserva e 

garantidor constituídos, com 

uma cota real e estabilizada. 

Nosso plano é o melhor do 

mercado, com o menor custo 

e irá se manter dessa forma 

com certeza.

OFISCO – Que palavra a 

comissão deixaria para os 

associados e usuários do pla-

no?

COMISSÃO - Que confie no 

trabalho que está sendo feito, 

pois temos buscado a máxima 

transparência possível. Temos 

procurado divulgar tudo o 

que temos feito, visando dar 

tranquilidade a todos e evitar 

notícias falsas. É preciso que o 

associado se junte a nós nesse 

processo, se interesse pelo seu 

plano, que fiscalize a utiliza-

ção, que não deixe que sejam 

utilizados serviços desneces-

sariamente, que todos possam 

utilizar o plano de forma cons-

ciente, pois funcionamos 

como uma cooperativa, o que 

um utiliza é pago por todos, 

quanto menos se utilizar, mais 

baixa fica a cota. É importante 

que o usuário ao ir ao médico, 

por exemplo, exija o exame ou 

o procedimento que melhor o 

atenda, com o custo menor 

possível. Um exame mais sim-

ples e de menor custo, pode 

ser tão ou mais eficiente que 

outro caro e desnecessário, 

que só vai aumentar o valor 

que todos irão pagar. Por isso 

essa fiscalização de cada usuá-

rio é fundamental nesse pro-

cesso de recuperação. 

FAIXA ETÁRIA

 

UNIMED

 

SMILLE

 

AMIL

 

HAPVIDA 

 

BRADESCO

 

ASFAL-SAÚDE

  

Tabela 2019 –

 

Cota 09/19

 

0 –

 

18 ANOS

 

R$ 602,56

 

R$ 422,17

 

R$ 574,19

 

R$ 387,50

 

R$ 1.067,09

 

R$

 

317,76

 

19-23 ANOS

 

R$ 660,40

 

R$ 491,89

 

R$ 717,75

 

R$ 506,68

 

R$ 1.327,56

 

R$

 

366,65

 

24-28 ANOS

 

R$ 786,21

 

R$ 617,44

 

R$ 897,18

 

R$ 580,41

 

R$ 1.558,69

 

R$

 

421,65

 

29-33 ANOS

 

R$ 862,63

 

R$ 655,31

 

R$ 986,90

 

R$ 648,25

 

R$ 1.905,17

 

R$

 

482,76

 

34-38 ANOS

 

R$ 995,04

 

R$ 799,47

 

R$ 1.036,24

 

R$ 679,90

 

R$ 2.123,78

 

R$

 

556,09

 

39-43 ANOS

 

R$ 1.323,30

 

R$ 909,22

 

R$ 1.139,86

 

R$ 766,32

 

R$ 2.211,95

 

R$

 

641,64

 

44-48 ANOS

 

R$ 1.810,41

 

R$ 1.035,90

 

R$ 1.424,84

 

R$ 931,61

 

R$ 2.614,75

 

R$

 

831,08

 

49-53 ANOS

 
R$ 2.366,39

 
R$ 1.574,25

 
R$ 1.567,32

 
R$ 1.279,89

 
R$ 3.055,07

 
R$

 
1.081,62

 

54-58 ANOS
 

R$ 2.784,29
 

R$ 2.107,29
 

R$ 1.959,15
 

R$ 1.722,59
 

R$ 3.634,31
 

R$
 

1.405,50
 

59 ACIMA R$ 3.582,83 R$ 2.532,74 R$ 3.428,52 - R$ 6.402,54 R$ 1.906,60 
 

TABELA COMPARATIVA DE VALORES DOS PLANOS DE SAÚDE
PLANOS APARTAMENTO – ATENDIMENTO NACIONAL

Nova Tabela ASFAL-SAÚDE

Válida para novas adesões
a partir de 23/09/2019

(82) 9.9969.3007



No Campeonato Brasileiro 
de Jiu-Jitsu, que ocorreu de 01 a 
05 de Maio, na cidade de Barueri, 
São Paulo, no Ginásio José 
Correa, o atleta Paulo César, mais 
conhecido como PC, foi mais 
uma vez campeão em sua 
modalidade.

S e g u n d o  e l e  ‘ ’ n e s s a 
competição  superei  meus 
próprios limites e voltei pra casa 
com o título de campeão. O 
caminho é longo e os desafios são 
enormes, mas é preciso um ponto 
de partida’’, declarou o atleta.

Já no Campeonato Mundial 
de Jiu-Jitsu, que ocorreu de 21 a 
24 de agosto, em Las Vegas, 
Estados Unidos, PC saiu com 
mais uma medalha no peito. Esse 
campeonato é considerado a 
competição mais importante para 
os atletas, tendo a chancela da 
Internacional Brazilian Jiu-Jitsu 
Federation - IBJJF.

Para Paulo César, o Jiu-jitsu 
não é um mero esporte, ‘’é vida, é 
viver em constantes superações 
de evoluções de corpo e mente. 
No auge dos meus 66 anos de 
dádiva, tenho muito orgulho de 
ter participado mais um ano 
desse grande evento e ter 
conquistado mais uma medalha, 
meu orgulho não é apenas por ter 
voltado com mais um título, mas 
sim, pela minha trajetória de 
vida, meu esforço de querer 
sempre o melhor durante todo o 
processo de preparação’’, declara 
PC.

Para ele a vitória é conse-
qüência de todo um trabalho 

minucioso dia após dia, é isso 
que faz dele um atleta realizado e 
mais feliz. ‘’Essa conquista não é 
exclusividade minha, é NOSSA. 
Não poderia deixar de dividir 
com meus companheiros esse 
turbilhão de adrenalina e emoção 
a qual ainda me encontro. 
Agradeço por cada voto de 
confiança, carinho e forças a 
mim depositados. Só gratidão, 
principalmente ao universo por 
me permitir ter a honra de 
participar e compartilhar com 
essa nossa família fazendária, 
mais uma conquista’’, agradece 
PC.

Em sua passagem pelos 
Estados Unidos, Paulo César se 
hospedou na  casa  do seu 
companheiro de SEFAZ/AL 
Gilson Antonio da Silva que, 
agora aposentado, reside em Las 
Vegas, cidade onde ocorreu o 
campeonato. ‘’Quero especial-
mente agradecer ao nosso 
companheiro de trabalho e amigo 
Gilson e, junto com sua família 
maravilhosa, abriu as portas de 
sua residência para me receber. 
Durante toda minha estadia, 
foram sempre presentes e 
atentos, dando suporte para 
resolver qualquer obstáculo antes 
e depois da competição, foram 
dias de idas e vindas regados com 
intensa adrenalina sempre 
compartilhando, ajudando e 
incentivando. Obrigada meu 
amigo’’, agradece Paulo César.

PC agradece ainda àqueles 
que contribuíram de forma 
direta com sua preparação. ‘’Há 

A Agência Nacional de 
Saúde Suplementar - ANS lan-
çou o projeto ‘‘Modelos de 
Remuneração Baseados em 
Valor’’. A iniciativa selecionará 
10 projetos-pilotos de operado-
ras de planos de saúde funda-
mentados em experiências que 
levem em conta os resultados em 
saúde. 

O objetivo do projeto é 
contribuir com iniciativas volta-
das a mudança no modelo de 
remuneração dos serviços médi-
cos, que hoje se baseia apenas na 
quantidade de atendimentos, 
sem levar em conta a qualidade 
desses mesmos atendimentos.

Especialistas defendem 
uma revisão dos modelos de 
remuneração de médicos e pro-
vedores de serviços de saúde. No 
Brasil eles costumam receber 
por procedimento realizado, o 
que incentiva exames e interven-
ções excessivas.

Para os estudiosos do tema, 
um modelo  que estabeleça um 
teto máximo para o valor de 
tratamentos e procedimentos que 
se baseie nos anos de vida com 

qualidade que eles proporcionam 
às pessoas, seria um bom cami-
nho.

Se o paciente teve sucesso 
no tratamento e qualidade de 
vida, o provedor da solução rece-
be o valor completo. Caso haja 
alguma intercorrência, existiriam 
critérios para o reembolso parcial 
da terapia ou procedimento.

Para isso, seria preciso tor-
nar os indicadores de performan-
ce mais objetivos e criar métricas 
de sucesso para cada especialida-
de.

O PROJETO
Os projetos selecionados 

serão acompanhados pela ANS 
e, todas as operadoras com proje-
tos aprovados receberão um 
bônus no resultado do Índice de 
Desempenho da Saúde Suple-
mentar (IDSS) a partir do ano-
base 2019.

A participação no projeto 
poderá ser requisitada pelo for-
mulário FormSUS, disponível no 
portal da ANS. As experiências 
inscritas serão analisadas pela 
equipe técnica da ANS, que prio-
rizará a seleção de projetos com 

ANS lança projeto para mudar remuneração dos serviços de saúde

PC em Las Vegas e com seu amigo Gilson Antonio

enfoque na melhoria da atenção à 
saúde e na sustentabilidade do 
sistema, com iniciativas vincula-
das à atenção hospitalar e aos 
projetos de Melhoria da Qualida-
de da ANS, como o Programa de 
Atenção Primária à Saúde na 
Saúde Suplementar - APS e os 
Projetos Parto Adequado e Onco-
Rede.

A Agência Nacional de 
Saúde Suplementar – ANS pos-

sui um papel preponderante na 
condução do setor suplementar 
de saúde rumo às boas práticas, 
visando à melhoria constante da 
qualidade da atenção à saúde e à 
sustentabilidade do setor.

O Brasil passa de forma 
rápida pela transição demográfi-
ca e epidemiológica, com o enve-
lhecimento da população, o 
aumento da expectativa de vida, 
o crescimento das doenças crôni-
cas não transmissíveis, aliado à 
constante incorporação de novas 
tecnologia em saúde, reveste-se 
de especial importância a discus-
são acerca dos modelos de remu-
neração de prestadores de servi-
ços de saúde e de suas possíveis 
repercussões no modelo de aten-
ção praticado, nos resultados em 
saúde e na sustentabilidade do 
setor.

A ANS acredita que este é 
um caminho sem volta, mediante 
a convicção de que a sustentabili-
dade do setor saúde perpassa por 
avanços necessários na eficiência 
da gestão dos recursos financei-
ros e no alcance de melhores 
resultados em saúde.

Objetivo é trocar a quantidade de atendimentos pela qualidade e satisfação dos pacientes

pessoas que marcam a nossa 
vida,  que despertam algo 
especial em nós, que abrem 
nossos olhos de modo irreversí-
vel e transformam a nossa 
maneira de ver o mundo. E uma 
dessas pessoas é meu mestre, 
Marcus Bello -  GFTEAM, que 
me fez enxergar no Jiu Jitsu, 
muito além do esporte, acima de 
t u d o :  O  P O D E R  D A  
S U P E R A Ç Ã O .  O s  s e u s 
ensinamentos foram muito além 
dos conteúdos do tatame. 
Tivemos aprendizados impor-
tantes para a vida. Essa vitória é 
sua também, MESTRE. OSS!!! 
Não poderia deixar de agradecer 
também em especial ao profes-
sor, amigo e liderança nata dá 
Grace Barra Aracaju bananinha 
(Danilo  Mota),  amigos  e 
professores Dário, Amilssom, 
Italiano. Obrigado companheiro 
Felipe, grande e todos colegas 
de treino que estão sempre à 
disposição para compartilhar 
informações  muitas vezes 

abdicaram dos seus compromis-
sos pessoais para fazerem 
treinos extra comigo, vocês 
foram fundamentais nessa 
vitória’’.

‘’Gratidão ao meu médico 
atuante, reconhecido além 
fronteiras Samir Tuma Junior ( 
clínica situada em Vitória - ES) 
que vem fazendo um excelente 
trabalho em meu processo e, de 
vários atletas seleção Brasileira. 
Ao professor Igor com sua 
colaboração importantíssima em 
sua academia de musculação. As 
professoras de Pilates Mary e 
Valesca,  sempre  focadas, 
estudando,  pesquisando e 
aplicando técnicas em prol do 
nosso crescimento físico, 
atlético e mental’’.

PC encerra agradecendo 
aos seus filhos, citando Martin 
Luther King Jr., “Se não puder 
voar, corra. Se não puder correr, 
ande. Se não puder andar, 
rasteje, mas continue em frente 
de qualquer jeito”.

PC é vice-campeão em torneio mundial em Las Vegas

A UNIDAS/AL realizou o 
curso: Futuro das organizações: 
Como a Gestão da Mudança e 
a Inteligência Emocional 
impactam a vida das pessoas. O 
evento, realizado no dia 19/09, 
em Maceió, pela entidade 
nacional dos planos de saúde 
de autogestão, da qual o 
ASFAL-SAÚDE faz parte, 

teve como objetivo capacitar os 
profissionais de saúde frente às 
mudanças do mercado de 
trabalho através da inteligência 
emocional. O curso foi minis-
trado pelo mestre em adminis-
tração pelo Mackenzie Cláudio 
Queiroz e direcionado a 
gestores de entidades de saúde, 
dentre outros profissionais.

Participantes do curso da UNIDAS/AL

UNIDAS realiza curso de gestão e o futuro das organizações
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O s  a s s o c i a d o s  d a 

AS FA L a p r o v a r a m ,  e m 

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

Extraordinária, realizada na 

sede do SINDIFISCO/AL, 

no dia 18 de julho de 2019, 

u m  P r o g r a m a  d e 

Saneamento para o ASFAL-

S A Ú D E ,  c o m  a j u s t e s 

determinados pela Agência 

Nacional de Saúde – ANS, 

decorrentes da Direção 

F i s c a l  i n s t i t u í d a  p e l a 

referida Agência.

Com a aprovação do 

Programa, a ASFAL terá 

dois anos para seu completo 

c u m p r i m e n t o ,  s e n d o 

acompanhado pela ANS, 

pela Direção Fiscal, pelo 

Conselho Deliberativo e por 

u m a  C o m i s s ã o  d e 

Associados escolhida nesta 

assembleia.

O  P r o g r a m a  f o i 

preparado com base no 

levantamento feito pela 

d i r e ç ã o  f i s c a l ,  q u e 

identificou pontos a serem 

adequados ao protocolo da 

ANS, Agência que regula os 

planos de saúde em todo o 

país, sendo essa adequação 

obrigatória a todos os planos 

de saúde.

ALTERAÇÃO DO 

ESTATUTO

Em outra assembleia, 

rea l i zada no d ia 26 de 

setembro no auditório da 

EFAZ em Jacarecica, os 

associados discutiram e 

Associados da ASFAL realizam assembleias visando

ajustes no ASFAL-SAÚDE e modernização da ASFAL

v o t a r a m  a l t e r a ç õ e s 

propostas referendadas pelo 

Conselho Deliberativo, que 

visam adequar o Estatuto da 

ASFAL aos novos tempos, 

modernizando a gestão da 

a s s o c i a ç ã o ,  b e m c o m o 

enxugando a estrutura do 

Conse lho Del iberat ivo , 

reduzindo o número de 

m e m b r o s ,  v i s a n d o  s e u 

melhor funcionamento.

Foram discutidas ainda 

m u d a n ç a s  r e l a t i v a s  a 

r e s t r i ç ã o  a  s u c e s s i v a s 

ree le i ções ao cargo de 

diretor presidente, retirada 

d e  i t e n s  q u e  n ã o  s ã o 

apl icados no dia a d ia , 

r e v i s ã o   d o  q u ó r u m  e 

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

aprovação de modificações, 

nova formatação dos cargos 

da diretoria, dentre outros.

O evento internacional foi realizado pela Universidade Federal de Alagoas - UFAL

Seminário discute dívida pública e renúncia fiscal

O processo que envolve 
o novo ciclo de endivida-
mento público de Alagoas e 
a prática de renúncias 
fiscais foram objeto de 
S e s s ã o  P ú b l i c a  d a 
Assembleia Legislativa, 
promovida pela deputada 
estadual Jó Pereira - MDB, 
durante a programação do 
" I V  S e m i n á r i o 
Internacional 70 anos do 
Balanço de Pagamento: de 
onde vem a dependência?", 
realizado no auditório da 
Reitoria da Universidade 
Federal deAlagoas - UFAL.

Durante a audiência, o 
secretário da Fazenda 
George Santoro fez uma 
abordagem histórica da 
dívida pública de Alagoas e, 
apesar de garantir que a 

situação fiscal do Estado 
está equilibrada, informou 
que o arrocho salarial 
praticado contra os servido-
res públicos continuará. 

Contrapondo-se a fala 
do secretário, o professor 
de economia José Menezes, 
coordenador do Núcleo 
Alagoano pela Auditoria 
Cidadã da Dívida, destacou 
a existência de um conjunto 
de ilegalidades no processo 
de endividamento, o que 
re-quer a realização de uma 
a u d i t o r i a  i m e d i a t a . 
Questionou a ausência de 
reajuste salarial para os 
serv idores  públ icos  e 
defendeu a urgente abertu-
ra de concursos públicos.

Na mesma linha, a 
presidente do Sindifisco-

AL, Lúcia Beltrão, discor-
dou da maneira como o 
governo conduz a situação 
fiscal no Estado e disse que 
o equilíbrio fiscal apresen-
tado pelo secretário tem um 
alto custo para os servido-
res públicos e para o povo 
alagoano em geral, carente 
de serviços públicos de 
qualidade, em especial nas 
áreas de saúde e educação.

Alertou ainda para o 
fato de que boa parte dos 
incent ivos  f i sca i s  são 

concedidos a grupos empre-
sariais já estabelecidos no 
mercado.  Essa prática 
reduz a receita tributária e 
não gera novos empregos, 
contrariando assim os 
p a r â m e t r o s  l e g a i s .  A 
sindicalista se comprome-
teu em apresentar à deputa-
da Jó Pereira um documen-
to sobre os benefícios fiscais 
concedidos pelo governo do 
Estado, o que importa em 
uma renúncia de cerca de 
R$ 780 milhões apenas 
neste ano.

Além dos já citados, 
também compuseram a 
mesa  de  d i scussões  o 
deputado Davi Maia - DEM 
e Rodrigo Ávila, represen-
tante da Auditoria Cidadã 
da Dívida.

Mesa que debateu a situação

das contas do Estado de Alagoas

Assembleia que aprovou Programa de Saneamento do ASFAL-SAÚDE
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pericial.

Diante de todo quadro de 

prejuízos demonstrados, as 

representantes realizaram 

um registro a ser apresentado 

para a empresa, que está 

realizando esse trabalho de 

levantamento  soc ia l  do 

b a i r r o ,  v i s a n d o  a d o t a r 

providências a partir das 

demandas identificadas.

O Clube da ASFAL se 

encontra na área ‘‘Verde 

Escura’’, identificada pela 

Defesa Civil, como zona de 

fraturamentos e processos 

erosivos, com possibilidade de 

colapso e patologias em 

infraestruturas.

A ASFAL irá ainda, em 

momento oportuno, buscar 

por via judicial, ressarcimento 

dos prejuízos apontados na 

reunião.

A diretoria executiva da 

ASFAL recebeu representan-

t e s  d a  B R A S K E M  e m 

reunião ocorrida no dia 29 de 

agosto, na sede da ASFAL, na 

Gruta, quando foram trata-

dos assuntos relativos a 

situação em que se encontra o 

bairro do Pinheiro, onde está 

localizado o Clube Social da 

entidade.

Estiveram presentes o 

presidente da ASFAL Luiz 

Antonio, o Secretário Geral 

Yesus Jeferson a advogada 

Gisele Cavalcante e, por 

parte da BRASKEM, Lúcia 

Rodrigues, analista social da 

empresa e Leandra Araújo, 

da empresa Diagonal, que 

realiza um trabalho de gestão 

social para a BRASKEM.

Na reunião foi relatada a 

s i t u a ç ã o  d o  b a i r r o  d o 

Pinheiro e, em especial, os 

prejuízos que a ASFAL vem 

tendo com a suspensão das 

atividades que eram realiza-

das no Clube, tendo em vista a 

impossibilidade de qualquer 

evento no bairro onde haja 

ag lomeração,  conforme 

orientação da Defesa Civil. 

Também foi apontado o 

prejuízo patrimonial  da 

ASFAL detalhado  em laudo 

Diretoria executiva da ASFAL 
em reunião com representantes da BRASKEM

Diretoria executiva discute situação do Clube Social com a BRASKEM

Representantes da empresa estiveram na sede social da ASFAL onde ouviram relato dos prejuízos causados 

Segundo relatório do Serviço Geológico Nacional,  

divulgado em maio deste ano, sendo tratado como 

conclusivo pelo órgão, está ocorrendo uma 

desestabilização das cavidades provenientes da 

extração de sal-gema no bairro do Pinheiro, 

provocando um fenômeno chamado halocinese 

(movimentação do sal) e criando uma situação 

dinâmica com reativação de estruturas geológicas 

antigas, subsidência (afundamento) do terreno e 

deformações rúpteis na superfície (trincas no solo e 

nas edificações em parte dos bairros Pinheiro, 

Mutange e Bebedouro.

Apesar desse relatório preliminar indicar a 

extração de sal-gema como causa do problema, ainda 

não há uma definição oficial quanto a culpados, sendo 

necessário que um órgão formalize essa situação, para 

que providências jurídicas possam ser feitas.

Relatório indica extração de sal-gema

como causa do problema no bairro
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Na reunião sobre os planos de saúde do fisco estadual foram discutidas questões de interesse das autogestões

FEBRAFITE discute Reforma Tributária e Planos de Saúde

O SINDIFISCO realizou eleições no dia 19 de outubro, para 
composição da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal biênio 
2020/2021, quando foi eleita, em chapa única, a nova diretoria, 
tendo como presidente Irineu Torres, que comandará os destinos 
da entidade a partir de janeiro de 2020. A atual presidente Lúcia 
Beltrão também comporá a nova diretoria, no cargo de secretária. 

Irineu foi escolhido pela categoria como candidato de 
consenso. Desta forma, ele voltará a presidir o sindicato pela 
quinta vez, após ter liderado a categoria durante o período de 
1992 a 1999.

RESULTADO FINAL
1. Diretoria Executiva:
Chapa Única – Unidade do Fisco

II - Da Qualificação dos Eleitos: 
Presidente:                      Irineu Torres da Silva Filho
1º Vice-presidente:          André Luis Salgado Gandolfo
2º Vice-presidente:          Aderval Viana de Oliveira
Secretário:                       Lúcia Maria Beltrão Nunes
2º Secretário:                   Alyson da Cunha Barbosa Sato
Tesoureiro:                      Otávio Lessa Sarmento
2º Tesoureiro:                  Edmundo Toledo Gomes
Imprensa e Divulgação:   Rildo Gomes de Oliveira
Jurídico:                          Sormani Sérgio de C. Cerqueira
Relações Intersindicais:   Robson Araújo
2. Conselho Fiscal 
Titulares:
1 - Jacque Damasceno Pereira                                                      
2 - Neudes Lucas de Melo                               
3 - Ernande Antônio de Jesus                                                                        
Suplentes:      
1 - Elcir Lopes Barbosa                                   
2 - Luiz Alberto Oliveira Leal                        
3 - Hélio Jorge Balbino da Cunha

Reunião do Conselho Nacional da FEBRAFITE

SINDIFISCO elege nova diretoria

para biênio 2020/2021

A ASFAL participou de 

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

E x t r a o r d i n á r i a  d a 

FEBRAFITE, que ocorreu 

na cidade de João Pessoa - 

PB, de 14 a 16/10 de agosto, 

contando com a participa-

ção de mais de 40 dirigentes 

de 26 Associações Filiadas à 

entidade nacional. Houve 

ainda Reunião dos Planos 

de Sáude do Fisco Estadual.

O evento contou com a 

presença do secretário de 

E s t a d o d a  Fa z e n d a d a 

P a r a í b a ,  M a r i a l v o 

Laureano, entre outros 

convidados palestrantes.

A programação contou 

ainda com um seminário 

técn ico sobre Reforma 

Tributária, que analisou as 

versões em tramitação no 

Congresso Nacional , as 

p e r s p e c t i v a s  p a r a  o s 

Estados e o Fisco Estadual, 

bem como o posicionamen-

to da FEBRAFITE sobre as 

propostas. 

C o n g r e s s o  L u s o -

Brasileiro de Auditores 

Fiscais – O vice-presidente 

da FEBRAFITE Rodrigo 

Spada apresentou a presta-

ção de contas e o relatório 

sobre os participantes da 4ª 

e d i ç ã o  d o  e v e n t o  q u e 

recebeu 500 participantes, 

entre auditores fiscais dos 

Estados, Fisco Federal e 

palestrantes. A próxima 

edição será na cidade de 

E r i c e i r a ,  R e g i ã o  d e 

Algarve, em Portugal, nos 

dias 07 a 10 de junho de 

2020.

Lei Kandir – A vice-

presidente da Febrafite 

M a r i a A p a r e c i d a N e t o 

Lacerda e Meloni, Papá, 

informou sobre a audiência 

de conciliação, sobre a Lei 

Kandir, que aconteceu no 

d i a  0 5  d e  a g o s t o ,  n o 

Supremo Tribunal Federal, 

em que o ministro Gilmar 

Mendes acolheu a proposta 

da União de instituir comis-

são especial com participa-

ção dos Estados para, no 

prazo de seis meses, analisar 

os valores do ressarcimento 

d e v i d o à s  u n i d a d e s  d a 

federação.



MARTA VI 
 

A TRAJETÓRIA DE UMA RAINHA

*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. * Paulo Ribeiro - Jornalista MTE/AL 1485

Jornalista Paulo Ribeiro e o professor José Júlio de Freitas - Tota

decididas vontades de vencer pre-
conceitos, desfazer uma bandeira e, 
inspirada em Marta Vieira implantar 
mais uma atividade esportiva na 
comunidade indígena.

 A Cocal é originária da migra-
ção de povos Xucuru, Kariri e Tupi 
das aldeias das localidades alagoa-
nas de Jacuípe, Urucu e Barreiros 
ocorrida durante o século XIX. 
Desde então, a briga maior com os 
invasores é por causa das demarca-
ções de terra. 

Sob Sol escaldante, sem apoio, 
meninas do Wassu-Cocal, muito 
empenhadas, continuam treinando 
visando participar da Copa Rainha 
Marta. 

Marta é a mais expressiva 
jogadora de futebol brasileiro de 
todos os tempos. Indicada 14 vezes 
para receber o prêmio de melhor 
jogadora do mundo. Eleita pela 
FIFA seis vezes a melhor do mundo, 
sendo, cinco vezes consecutivas, a 
melhor jogadora de futebol do mun-
do, entre os anos de 2006 a 2010. 
Bola de Ouro em 2004 e, em 2007 
foi Bola de Ouro e Chuteira de 
Ouro.

Com um ano de idade, seus 
pais se separam, sua mãe, dona 
Tereza Vieira, assumiu a responsa-
bilidade de criar quatro filhos. Em 
idade infantil, ela começou a traba-
lhar para ajudar a mãe nas despesas 
domésticas. 

O óbvio, o patente, o evidente, 
o manifesto, o visível até hoje, con-
tinua inexplicável para a Rainha. 
Seriam ações intuitivas de seu desti-
no, por ordenamento celestial? Ela, 
continua, sem entender e, afirmando 
que é uma missão divina, que está 
cumprindo. Que seja! Os adeptos e 
defensores da doutrina científico-
espírita, sustentam que a orbe celes-
te trabalha constantemente para a 
transformação evolutiva da huma-
nidade, enviando seres com missões 
para aperfeiçoamento da espécie 

Marta Vieira da Silva repre-
senta um divisor de águas para o 
futebol feminino no mundo, uma 
mudança importantíssima ocorrida 
no rumo dos acontecimentos de 
transformações e, uma evolução 
mundial do futebol em geral, espe-
cificamente, por fatores históricos, 
geográficos, econômicos, socioló-
gicos, sociais ou pessoais. 

Com extraordinário dom, 
notável talento, aptidão desportiva 
com velocidade, mobilidade, agili-
dade, força de vontade, inquieta 
determinação. A beleza fundamen-
tal é, especialmente, a encantadora 
humildade. Destas formas, estes 
ingredientes conseguiram implantar 
um marco histórico no desenvolvi-
mento para às mulheres ocuparem 
posições de destaque no futebol 
mundial.

A Seleção Brasileira Feminina 
disputou sua primeira partida no ano 
de 1986, quando enfrentou a equipe 
dos Estados Unidos em amistoso 
internacional e foi derrotada por 2 a 
1. A Rainha, até hoje, participou de 
todas as edições da Copa do Mundo 
Feminina e do Torneio de Futebol 
dos Jogos Olímpicos. Além disso, 
disputa amistosos internacionais e 
outras competições como os Jogos 
Pan-Americanos, o Campeonato 
Sul-Americano de Futebol Femini-
no, anualmente, desde 2009, disputa 
o Torneio Internacional de Futebol 
Feminino.

EVOLUÇÃO ESPORTIVA 
FEMININA 

Dentre outras, atente-se a esta 
singular evolução: A tribo Wassu-
Cocal: exemplo de resistência cultu-
ral, inspiradas em Marta, índias do 
município alagoano de Joaquim 
Gomes de população estimada em 
24 mil habitantes, derrubam barrei-
ras para manutenção do time femi-
nino frente ao preconceito de tradi-
ções culturais milenar, dentro da 
aldeia. As margens da BR-101, ali, 
índios têm encontrado, no futebol, o 
espaço ideal para difusão de sua 
cultura indígena em Alagoas, com a 
introdução de novos conceitos 
acordada às tendências mundiais. 
Na expectativa de disputar a Copa 
Rainha Marta, em novembro, deste 
ano, cerca de 28 meninas da tribo 
Wassu-Cocal treinam, duas vezes 
por semana, em um campo irregu-
lar, sem grama, mas, com ferrenha e 

humana.
A determinação para jogar, era 

uma sensação muito forte para 
enfrentar as inúmeras adversidades 
eram inúmeras. Faltava dinheiro 
para compra de bola e demais mate-
riais esportivos. Não existiam locais 
adequadas a prática do futebol, joga-
va-se num areal, leito de um dos 
riachos que dá o nome à cidade, 
embaixo de uma ponte. Não tinhas 
garotas para jogar, as meninas não 
sentiam atração para o esporte, ou 
realisticamente, tinham receios dos 
preconceitos, proibições familiares, 
enfretamento com os meninos que 
não ofereciam recepitividade, entu-
siasmo de acolhimento. Ela impunha 
sua grande força de vontade, seu 
espírito nato de liderança sobrepuja-
va a garotada, era uma força estranha 
que brotava dentro de si. O sintoma 
do empoderamento feminino cres-
ceu com o futebol feminino, bem 
como, em outras atividades esporti-
vas.

DOIS RIACHOS   
TERRA DO GADO       

Observe-se o fenômeno da 
posição geográfica: O mundo pas-
sou a admirar um tanto mais o talen-
to do Brasil, olhou o Brasil com uma 
nova liderança esportiva, de maneira 
específica, surpreendeu-se com a 
garota de 1,62m, nascida no Estado 
de Alagoas aos 19 de fevereiro de 
1986 no município de Dois Riachos, 
distante da Capital alagoana 191 km. 
A Esfera Global descobriu esta cida-
de, até então, desconhecida. Hoje, 
com uma população estimada de 
11.300 mil habitantes, ocupando 
uma área de 140,5 km². Continuan-
do: Destacou e emoldurou Alagoas, 
perceberam que no Brasil surgia 
uma nova liderança esportiva mun-
dial.

A pequenina e, praticamente, 
desconhecida cidade de Dois Ria-
chos passou a figurar, aguçar a curio-
sidade de alagoanos, brasileiros, 
estrangeiros e, a receber, em seu 
território, uma tênue movimentação 
turística de curiosos. 

Inicialmente, Marta, jogava 
num areal embaixo da ponte de um 
dos Riachos que dá nome à cidade. 
O professor e dedicado entusiasta de 
futebol José Júlio de Freitas, o Tota   
observando a garotada que jogava 
no areal, descobre, entre os meninos, 
uma única garota. Tota convida, 
aquela menininha, para jogar no 
time de sua Escolinha Educacional 
Para o Esporte e Cidadania. Ali, ela 
passa a liderar a garotada no futsal, 
assumindo como capitã do time. 
CSA – CENTRO ESPORTIVO 

ALAGOANO DE DOIS 
RIACHOS

Paralelamente, a equipe de 
Tota, Marta passa a jogar no CSA de 
Dois Riachos time fundado e orga-
nizado por um de seus primos cha-
mado Roberto. Clube, até hoje, 
existente na cidade.
CAMPEONATO DE FUTSAL – 
CAMPEONATO DE FUTEBOL 

SOCIETY DE SANTANA DO 
IPANEMA

O cidadão Luiz Euclides, 
residente em Santana do Ipanema, 
organizava o Campeonato de Fute-
bol Society, um outro santanense de 
nome Ronaldo funcionário da 
CASAL – Companhia de Abasteci-
mento e Saneamento de Alagoas 
promovia o Campeonato de Futsal. 
Em Dois Riachos, seu primo Rober-
to era o mentor do Campeonato de 
Futebol de Campo. Marta, jogava as 
três modalidades. Luiz Euclides 
com Marcos Roberto Silveira Pires 
- o Marcão, funcionário do Banco 
do Brasil em Santana do Ipanema é 
que leva a Rainha para se submeter 
a um teste em dois times cariocas: 
Clube Regatas Vasco da Gama e 
Fluminense Football Club.  Aos 14 
anos de idade, sem recursos, con-
tando com pequena ajuda de ami-
gos e moradores de sua cidade, 
consegue arrecadar R$ 360,00, 
segue, com Marcão para o Rio de 
Janeiro. Na “Cidade Maravilhosa”, 
logo no primeiro teste, no Cruz de 
Malta, é aprovada por toda a equipe 
técnica sob o comando da técnica 
Helena Pacheco. Depois de estrear e 
passar uma temporada no Vasco, 
assina contrato com o Santa Cruz de 
Belo Horizonte.

SELEÇÃO BRASILEIRA 
FEMININA DE FUTEBOL

Na Seleção Brasileira Femini-
na disputou sua primeira partida no 
ano de 1986, quando enfrentou a 
equipe dos Estados Unidos em 
amistoso internacional a canarinha 
foi derrotada por 2 a 1. A Rainha, até 
hoje, participou de todas as edições 
da Copa do Mundo Feminina e do 
Torneio de Futebol dos Jogos Olím-
picos. Além disso, disputou muitos 
amistosos internacionais e outras 
competições como os Jogos Pan-
Americanos, o Campeonato Sul-
Americano de Futebol Feminino, 
anualmente, desde 2009, disputa o 
Torneio Internacional de Futebol 
Feminino.

Em 2003 voltou a vestir a 
camisa da Seleção Brasileira nos 
Jogos Pan-americanos em Santo 
Domingo, capital de República 
Dominicana, aonde a Seleção 
ganhou a medalha de ouro. Ainda, 
em 2003, participou do Campeona-
to Sul-Americano e em 2004 sua 
equipe foi medalha de prata nos 

Jogos Olímpicos em Atenas.
NO REINO DA SUÉCIA
Foi, neste país situado na 

Europa do Norte que a nobre ria-
chense mais se projetou. Em 2004 
assinou com o Umea IK equipe 
sueca. Nas duas primeiras tempora-
das o time é classificado em 2º lugar 
no Campeonato Sueco e Marta é a 
artilheira com 22 e 21 gols respecti-
vamente. Seu time foi campeão em 
2006, 2007 e 2008. Marta permane-
ceu na Suécia até 2009. Deixo de 
jogar neste país, mas, permaneceu 
com cidadania brasileira e sueca.

Retornando a Seleção Brasile-
ira nos Jogos Pan-americanos de 
2007, no Rio de Janeiro, conquis-
tando a medalha de ouro, onde foi 
artilheira com 12 gols. Em 2008 a 
equipe foi vice-campeã nas Olim-
píadas de Pequim.

No dia 12 de janeiro de 2009, 
Marta anuncia sua transferência 
para o Los Angeles Sol dos Estados 
Unidos. Foi artilheira e levou o 
clube ao vice-campeonato. No final 
de 2009, foi emprestada ao Santos, 
período em que foi campeã da Copa 
do Brasil e da Copa Libertadores da 
América. Nos EUA permaneceu no 
Los Angeles Sol até 2010.

Em 2011 foi para o FC Gold 
Pride, sendo artilheira e campeã da 
Liga de Futebol Feminino dos Esta-
do Unidos. No dia 16 de dezembro 
de 2010, volta para o Santos, com 
um contrato de dois meses. Em 
janeiro de 2011, volta para os Esta-
dos Unidos, joga no Western New 
York Flash e leva o título de campeã 
da Liga de Futebol Feminino da 
temporada de 2011.

Marta voltou para a Suécia em 
fevereiro de 2012, contratada pelo 
Tyresö FF, por um período de dois 
anos. Em julho desse mesmo ano, 
integrou a Seleção Brasileira que 
participou das Olimpíadas de Lon-
dres, onde nas quartas de final, o 
Brasil foi derrotado por 2 a 0 pelo 
Japão.

Em 2014, o Brasil foi o Cam-
peão sul-americano, disputado no 
Equador e a equipe garantiu a vaga 
na Copa do Mundo e nos jogos Pan-
americanos de 2015, realizadas no 
Canadá.

Após a falência do Tyresö FF, 
Marta foi contratada, em 2014, pelo 
FC Rosengard da Suécia.

A Bola de Ouro (no original 
em francês Ballon d'Or) é um prê-
mio de futebol criado pela revista 
francesa France Football. A honra-
ria já foi conhecida mundialmente 
como Futebolista do Ano na Euro-
pa, sendo entregue de forma inde-
pendente entre 1956 e 2009 e, nova-
mente, a partir de 2016, após fim da 
parceria com a FIFA - Fédération 
Internationale de Football Associa-
tion. 

Em julho de 2010, foi anunci-
ada a unificação do prêmio com o 

de Melhor jogador do mundo pela 
FIFA, sendo entregue pela primeira 
vez em janeiro de 2011 e passando a 
ser chamado de FIFA Ballon d'Or. 
O novo prêmio foi entregue ao 
melhor jogador do mundo de 2010 a 
2015, quando a FIFA e a France 
Football romperam o acordo de 
fusão.

Desde 2016, a France Football 
voltou a realizar a entrega da Bola 
de Ouro e a FIFA criou o The Best 
FIFA Football Awards. (O Melhor 
Prêmio de Futebol da FIFA).

O PRÊMIO DE MELHOR 
JOGADOR DO MUNDO 

A entrega do prêmio iniciou-se 
em 1991, apenas, para o futebol 
masculino. Em 2001, com a ascen-
são do futebol feminino, passou a 
ser entregue também para as mulhe-
res. Teve o alemão Lothar Matthäus 
como primeiro vencedor entre os 
homens e a estadunidense Mia 
Hamm como primeira vencedora 
entre as mulheres.

O jogador mais jovem a rece-
ber este prêmio foi o brasileiro 
Ronaldo Luís Nazário de Lima, o 
Ronaldo – “Fenômeno” -, que foi 
distinguido, no ano de 1996, estava, 
apenas, com 20 anos.

A atacante dos Estados Unido 
da América foi escolhida, como a 
melhor jogadora do mundo nos 
anos de 2001 e 2002. A melhor do 
mundo em 2003 coube a jogadora 
atacante da Alemanha Birgit Prinz 
que no ano seguinte 2004 voltou a 
ser premiada como a melhor do 
mundo, Marta, jogadora atacante 
do Brasil, classificou-se em terceiro 
lugar. 

BRILHANTE ASCENSÃO 
No ano de 2005, vota a atacan-

te alemã Birgit Prinz a receber o 
prêmio de melhor do mundo, a 
atacante brasileira Marta se aproxi-
ma em segundo lugar.

Só deu Marta. Nos anos de 
2006 – Clube Umea - Suécia. 2007 
Umea – Suécia. 2008 Umea – Sué-
cia. 2009 Santos do Brasil. 2010 F 
C Gold Pride - EUA e Santos do 
Brasil. 2018 Orlando Pride do Esta-
dos Unidos. Em 2007 Cristiane 
Rozeira, atacante brasileira, rece-
beu o prêmio como a terceira 
melhor do mundo.  

Entre 2010 e 2015, o prêmio 
foi entregue em parceria com a 
France Football, e denominado 
FIFA Ballon d'Or. 

A partir de 2016 a premiação 
foi denominada de FIFA The Best

A Bola de Ouro feminina é um 
avanço e o início do reconhecimen-
to internacional das mulheres no 
futebol.

Em 27 de setembro de 2007, 
durante a partida de semifinal na 
Copa do Mundo de Futebol Femini-
no, realizada na China, contra os 
EUA, ela marcou o gol mais bonito 
da competição e, para alguns, o gol 
mais bonito marcado durante toda a 

existência deste torneio e ajudou o 
Brasil a chegar pela primeira vez, 
em sua história, à final dessa com-
petição. O Brasil ficou em 2º lugar e 
Marta escolhida a melhor jogadora 
da Copa, recebendo o prêmio Bola 
de Ouro, sendo, ainda, a artilheira 
da competição com 7 gols.

Em 2015, Marta se torna a 
maior artilheira da história da Copa 
do Mundo de futebol feminino, com 
15 gols.

Mesmo ano em que se tornou a 
maior artilheira da seleção brasilei-
ra completando 117 gols. Ela supe-
rou Pelé que tem 95 gols marcados 
com a camisa da seleção. Na Copa 
do Mundo Feminina de 2019, na 
França, na fase de grupos, no jogo 
contra a Itália, Marta superou a 
marca de Miroslav Klose se tornan-
do a maior goleadora em copas do 
mundo de futebol feminino. com 17 
gols, marca jamais alcançada por 
outra futebolista.

GOLS EM COPAS 
DO MUNDO

Marta é a maior artilheira de 
todas as Copas do Mundo Feminina 
com 17 gols. Marcou, em Copas do 
Mundo, 16 gols com a perna 
esquerda, apenas, um com a direita. 
No total, são 10 gols com a bola 
rolando e sete de pênaltis

Os primeiros registros de 
partidas mistas no país, com 
homens e mulheres juntos, datam 
de 1908 e 1909. Em 1913, houve 
um evento beneficente, que foi 
considerado por muitos anos como 
a primeira partida de futebol femi-
nino no Brasil.

Segundo a FIFA, a primeira 
partida oficial entre mulheres foi 
disputada no dia 23 de março de 
1885, em Crouch End, Londres, 
Inglaterra. Os dois times foram 
divididos em Norte e Sul, represen-
tando as duas partes da cidade.

Em 14 de Abril de 1941, no 
período do Estado Novo, sob a 
presidência de Getúlio Dornelles 
Vargas, criou-se o Decreto-Lei 
3199, proibindo a “prática de espor-
tes incompatíveis com a natureza 
feminina”, entre eles o futebol. Este 
decreto-lei foi revogado no ano de 
1979.

Palavras de Marta Vieira da 
Silva, ao receber mais uma consa-

gração mundial por vencer o prêmio 
The Best pela sexta vez: “Eu, real-
mente, estou sem palavras, porque é 
um momento fantástico. As pessoas 
me dizem que eu já estive aqui mui-
tas vezes e sempre me emociono. 
Realmente, eu faço isso porque isso 
representa muito pra mim. Desde o 
primeiro momento eu enxerguei que 
jogar futebol era a melhor coisa 
para eu fazer. Tenho que agradecer 
a Deus por me dar saúde para lutar 
em busca de meus objetivos, agra-
decer às minhas companheiras de 
clube e seleção, e aos fãs, jornalistas 
e companheiras que votaram em 
mim. É um momento mágico, obri-
gada!”

O secretário-geral da ONU, o 
português, António Guterres, nome-
ou a atleta brasileira de futebol 
Marta Vieira da Silva para Embaixa-
dora das Nações Unidas da Boa 
Vontade de Mulheres e Meninas no 
Esporte, sendo uma das novas 
defensoras dos Objetivos de Desen-
volvimento Sustentável (ODS) para 
biênio 2019/2020. A brasileira está 
entre as 17 personalidades públicas 
escolhidas pela ONU com finalida-
de específica para aumentar a cons-
cientização com novos públicos, 
manter o compromisso global no 
sentido de alcançar os objetivos 
globais até o ano de 2030.

Marta fala português, espa-
nhol, sueco e inglês. 

Marta Vieira da Silva é uma 
heroína, não por ser a jogadora de 
futebol feminino mais premiada do 
mundo, mas, pelos resultados de 
suas trajetórias e conquistas esporti-
vas, sociais, econômicas, filantrôpi-
cas. Estas foram causadora de uma 
verdadeira revolução na valorização 
da mulher, da juventude feminina. 
Venceu preconceitos, elevou sua 
cidade, projetou o Estado de Alago-
as e o Brasil. A mídia brasileira e 
mundial passou a focalizar e presti-
giar o futebol das mulheres, às meni-
nas passaram a praticar mais o fute-
bol, às arenas a receber maior núme-
ro de torcedores e por, aí, segue e 
seguirá novas conquistas...
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