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Boletim

A diretoria da ASFAL estuda 
ampliar essa vacinação contra a gripe 
H1N1 e Influenza para os demais 
usuários do ASFAL-SAÚDE, já que a 
vacinação através do SUS atende 
apenas a algumas pessoas do grupo 
alvo, mantendo outras sem direito a 
essa vacina.

No entanto, apenas dos esforços 
da ASFAL, no sentido de buscar essas 
vacinas no mercado, ainda não há 
previsão de quando elas estarão 
disponíveis. A diretoria já fez contato 
com fornecedores e com clínica 
especializada, que armazenará adequa-
damente e fará a aplicação das doses e, 
caso seja possível viabilizar esse 
procedimento, todos serão avisados.

AMPLIAÇÃO DA VACINAÇÃO

A vacinação será feita pela equipe 
do PRAVIDA, através da coordenadora 
técnica enfermeira Maria Aparecida - 
COREN Nº 60338 e, atingirá também os 
cu idadores  desses  idosos ,  que 
permanecem no dia-a-dia de cada um.

Devido a falta de vacinas contra 
gripe tipo H1N1 e Influenza em Alagoas, 
o início da vacinação dos usuários do 
PRAVIDA, que teria início no dia 02 de 
abril teve que ser adiada. Já está tudo 
organizado para essa campanha e, 
assim que as vacinas estiverem disponí-
veis, comunicaremos seu início. 

Nesta campanha serão vacinados 
os participantes do Programa PRAVIDA, 
que atende a 71 idosos com doenças 
crônicas e acamados. O PRAVIDA é um 
programa permanente do ASFAL-
SAÚDE, tendo como objetivo principal 
acompanhar em domicílio e manter 
esses pacientes sempre estáveis, 
e v i t a n d o  i n t e r n a m e n t o s  e 
agravamento dos seus casos.

ASFAL adia vacinação contra H1N1 e Influenza para usuários do PRAVIDA
Adiamento se deve ao atraso na entrega das vacinas pelo município. Vacinação ocorrerá assim que a situação for normalizada   

Vacinação será em domicílio para os usuários do PRAVIDA

A campanha dos membros da 
Família Fazendária com apoio da 
ASFAL, SINDIFISCO, SINDAFISCO E 
ASSIFEAL, para arrecadação de 
valores visando comprar materiais 
para hospitais e profissionais da 
saúde, visando o combate ao 
coronavírus, tem obtido grande 
apoio daqueles que podem ajudar 
neste momento de grave ameaça a 
saúde de todos.

As entidades, que estão dando 
apoio à iniciativa dos seus associa-
dos, estão buscando orçamento de 
EPI’s que protejam aqueles que 
estão no dia-a-dia da luta contra o 
vírus. Estão sendo feitas cotações 

Até às 15h do dia 03/04/2020 
foram arrecadados R$ 71.301,61, 
demonstrando que a  Famí l ia 
Fazendária está buscando fazer sua 
parte neste momento onde a 
solidariedade é fundamental. dos Equipamentos de Proteção 

Individual. Em relação aos respirado-
res, o governo federal requereu todo o 
estoque disponível no mercado, só 
havendo disponibilidade para entrega 
após 120 dias, o que inviabiliza sua 
aquisição no momento. 

Campanha de solidariedade da família
fazendária para luta contra coronavírus

Conselho e diretoria executiva
na primeira reunião do ano
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Trabalhadores lotados nos postos fiscais receberão vacina contra gripe

Oferta atendeu a pedido das entidades do Fisco Alagoano em ofício ao Secretário da Fazenda

SEMANA 04 A 10 ABRIL 2020

ADRIANA MARIA MARQUES REIS 10

ANDRE MARQUES ANDRADE LEMOS 10

ZERISSON DE OLIVEIRA NETO 07
YAN HOLANDA CHENG 04
VALDELUCIA MARIA DE A SARMENTO 10
TIAGO BRITO BARROSO 10
THEREZINHA DE MENDONCA BEZERRA 04
THEO SARMENTO RAMOS 09
THAIGORAS BRANDAO DE OLIVEIRA 08
SOFIA LOPES LIMA 06
SERGIO LINS MACHADO 05
RENATO ESTEVAM DE ARAUJO 06
PEDRO VITOR ALBUQUERQUE R ACIOLI 07
PATRICIA GONCALVES DE OLVEIRA 06

NILMA MOREIRA SILVA 08

MAURICIO GERBASE BUARQUE 04
MARINA BOMFIM ALVES 07
MARIGLECE JATOBA DE OLIVEIRA 10
MARIANNE DE OLIVEIRA C COSTA 04
MARIA JOSE FORTES FEITOSA 09
MARIA JOSE DE MESQUITA PONTES 09
MARIA EDUARDA AUGUSTA DE M DIMAS 07
MARIA ANUNCIADA MELO TORRES 08
MARIA ANTONELLA ACIOLE TERGOLINA 08
MARCOS BENICIO COUTO DE A LEITE 09
LUIZ FREDERICO LOPES DE OLIVEIRA 05
LUIZ CLAUDIO BRANCO PIRES 05
LUCIANO DE CARVALHO RAMOS 05
LUCAS BARBOSA MAYER 05
LORENNA ROCHA CAVALCANTE LIMA 04
LIVIA ALMEIDA BISPO 09
KAUA RODOLFO GOUVEIA LIRA GOMES 10
JULIA DE OLIVEIRA LEANDRO 04

JOSIVALDO ALVES MARQUES 09
JOSIANA DA SILVA BESERRA 07
JOSELITA BARBOSA LEAL 05
JOSE BRANDAO VIEIRA 04
JOSE BARTOLOMEU ALVES DA ROCHA 04
JOAO MARCOS DE ALMEIDA F NETO 06
ISABELLE BARBOSA CUNHA DA SILVA 04
IGOR VASCO MONTEIRO DE CARVALHO 07
IEDA ALVES PAES 08
GILDA PINTO FONTES MACHADO 08
GERSON SOUZA CAVALCANTI G NETO 09
GERMANA MARIA FERREIRA ROCHA 09
GEIZA DE MELO BRAGA 10
GABRIEL CAVALCANTE DA SILVA 04
EVERALDO PEREIRA CAVALCANTE 08
ENEAS RODRIGUES DE ARAUJO NETO 04
ELVANIA ANDRADE ARAUJO 04
ELOISA MARIA CRUZ FERRO BARBOSA 09
ELIANE BRASIL PARANHOS 07
EDUARDO GIL XAVIER GROSSI 08
EDGAR SALDANHA MALTA 04
DOUGLAS GOMES DOS SANTOS FILHO 06
DONALDO MONTEIRO DE CARVALHO 07
DIOGO BUARQUE PEREIRA 09
DELVITA FIDELIS TORRES 04

BERNARDO LOURES LEAL 08
ARIANA BEZERRA GAMELEIRA LINDOSO 08
ANTONIO RIBEIRO BEZERRA 10
ANNA CAROLINA SILVA GUEDES ARAUJO 07

ADRIANA ROZENDO DE MELO MOURA 10

JOZIAS ALVES MARQUES 05

MELIN KARLA LIMA ALVES NOBREGA 09

NILTON ANTONIO FERREIRA MEDEIROS 09

DAVID VICTOR MARQUES DOS S CASTRO 09A vacinação se iniciou no dia 
03/04/20 no posto fiscal de Maragogi e 
terá andamento nas seguintes datas e 
locais:

As entidades do Fisco de Alagoas 
ASFAL ,  ASSIFEAL ,  S INDIFISCO e 
SINDAFISCO, enviaram ofício ao 
Secretário da Fazenda, solicitando que 
a vacinação contra gripe H1N1 e 
Influenza, do Ministério da Saúde, fosse 
estendida a todos os trabalhadores que 
atuam nos postos fiscais do Estado, 
devido a exposição maior desses 
profissionais, que entram em contato 
com pessoas de diversos locais do país.

2. QUARTA-FEIRA 08/04/20
- Porto Real Do Colégio 10 horas
- Delmiro Gouveia: 10 horas

3. SEXTA-FEIRA 10/04/20
- Novo Lino: 10 horas
O pronto atendimento do pleito, 

demonstra respeito e atenção pelos 
trabalhadores que se mantém firmes 
na luta diária, mesmo diante da 
pandemia que assola o mundo.

- Jacarecica: 08 horas
1. SEGUNDA-FEIRA 06/04/20

- São José da Laje: 10 horas
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Carreiras de Estado apresentam propostas para o enfrentamento à Covid-19

 O documento na íntegra pode ser lido no site fonacate.org.br

O documento inicia com uma 
análise sobre a gravidade e o ineditismo 
da crise provocada pela Covid-19, 
prevendo uma recessão que pode 
passar de 15% do PIB. E apresenta 
sugestões para “fazer o necessário em 
defesa da vida, da população e da 
economia”.

O Fórum sugere a suspensão das 
regras fiscais atuais, como a Emenda 
Constitucional 95, que trata do teto dos 
gastos públicos, e propõe suspender 
m o m e n t a n e a m e n t e  a  L e i  d e 
Reponsabilidade Fiscal - LRF.

Liberar um orçamento ilimitado 
para a saúde, garantir renda para 
famílias e trabalhadores mais vulnerá-
veis e fazer um reforço do sistema de 
proteção social estão entre as propos-
tas.

As entidades afiliadas ao Fórum 
das Carreiras de Estado - FONACATE, 
dentre elas a FEBRAFITE, a qual a ASFAL 
é filiada, finalizaram uma proposta 
emergencial para o enfrentamento da 
crise econômica provocada pelo 
distanciamento social necessário à 
mitigação do contágio pelo coronavírus.

Ainda pensando nas condições 
dos trabalhadores diante da crise, o 
FONACATE pontua a necessidade de 
suspensão temporária de multas, 
juros e outras penalidades decorren-
tes de pagamentos como aluguéis, 
escolas, planos de saúde e serviços de 
utilidade pública.

A proteção ao emprego formal; 
alinhamento federativo e ampliação 
das condições de atuação dos estados 
e municípios na crise; criação de uma 
linha de empréstimos do Banco 
Central a empresas em dificuldades 
também estão entre as proposições.

Outro pauta defendida, em 
especial pelas entidades que com-
põem as carreiras do Fisco, é a 
regulamentação imediata do imposto 
sobre grandes fortunas. “Uma das 
principais finalidades da adoção de 
uma tributação sobre a riqueza é a 
melhoria na redistribuição da renda, 
evitando-se que exista alta concentra-
ção de renda em um extrato ínfimo da 
população”, destaca a proposta.

E, por fim, o documento enaltece 
a importância das carreiras de Estado 

nesse momento de crise. Servidores 
que tomaram medidas fundamentais 
para garantir saúde, bem-estar, atendi-
mento e assistência à população.

Segundo as entidades que assinam 
o documento, ele é um conjunto de 
propostas que pretende ajudar o 
governo a enfrentar os imensos 
desafios do momento, mas também um 
chamado à responsabilidade social e à 
solidariedade, valores fundamentais 
para o enfrentamento de quaisquer 
crises dessa natureza.

Diante da crise da pandemia entidades sugerem medidas para aumento da arrecadação

Se implementadas, propostas representarão incremento estimado em R$ 234 a 267 bilhões em 12 meses

O material,  elaborado pelos 
sindicatos e associações dos Auditores-
Fiscais da Receita Federal, dos Fiscos dos 
Estados e Distrito Federal, e dos 
Municípios, busca conciliar o aumento 
expressivo de demandas da sociedade 
com a inevitável queda de arrecadação, 
fruto da abrupta redução da atividade 
econômica. 

Entidades nacionais do fisco em 
nível federal, estadual/Distrital e munici-
pal publicaram no dia 03/04, um conjun-
to de medidas emergenciais no campo 
tributário como contribuição técnica 
para a superação da grave crise sanitária 
e seus efeitos econômicos e fiscais, 
provocados pela pandemia de Covid-19.

O estudo propõe aumentar a 
arrecadação de contribuintes e setores 
com capacidade contributiva cabendo-
lhes maior contribuição em prol do Assinam o documento, que será 

Dentre as medidas, a criação de 
um imposto sobre grandes fortunas, o 
aumento da alíquota do imposto sobre 
a herança e isenção total para micro e 
pequenas do Simples Nacional.

O conjunto das propostas repre-
senta um impacto positivo na arrecada-
ção estimado em R$ 234 a 267 bilhões 
no período de 12 meses. São medidas 
de desoneração para os setores mais 
fortemente afetados pela crise e de 
imposição tributária para os segmentos 
econômicos cujas atividades são 
mantidas ou até mesmo incrementa-
das nesse período.

conjunto da sociedade em benefício 
das pessoas de baixa renda, e das 
empresas mais fragilizadas economica-
mente, com objetivo de garantir os 
empregos formais por elas gerados.

encaminhado ao presidente da República 
e ao Congresso Nacional, as entidades 
A N F I P,  S I N D I F I S C O  N A C I O N A L , 
FENAFISCO, FENAFIM, UNAFISCO 
NACIONAL e a FEBRAFITE.

Documento disponível 
no site febrafite.org.br


