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Júri condena 
algoz de Jesus

Nesta edição, uma grande reportagem traz todo 
clima que envolveu o julgamento do iraniano 
Farhad Marvizi, mandante do atentado contra 

o Auditor-Fiscal José de Jesus Ferreira, há quatro anos. 
A cobertura mostra as manifestações locais e como 
se deu toda a avaliação do caso 
pelo júri popular da Justiça Fe-
deral do Ceará que condenou o 
estrangeiro a 20 anos de prisão. 

A matéria também traz um 
pouco do histórico do conde-
nado, que ainda será julgado 
por diversos crimes. O iraniano 
já cumpre pena por outros cri-
mes na Penitenciária Federal de 
Segurança Máxima em Mossoró 
(RN). Em agosto de 2011, Marvi-
zi foi condenado a 128 anos de 
prisão em regime fechado pelos 
crimes de evasão de divisas e la-
vagem de dinheiro no Ceará.

No entanto, é na entrevista 
com o Auditor-Fiscal que ficam 
claras todas as dificuldades enfrentadas por Jesus 
após o atentado. O medo e as mudanças que um 
crime como esse provoca não só na vítima, mas em 
toda a sua família. 

Jesus conta o que mudou na dia a dia. Como é an-

dar acompanhado por seguranças por toda a parte, 
as sequelas, a volta ao trabalho, o dias no hospital. O 
Auditor-Fiscal também relembra a volta ao trabalho e 
ressalta que encontra “na convivência com colegas, 
o melhor tratamento”. 

Além do Caso Jesus, esta edição traz 
ainda uma matéria com as últimas 
informações sobre as visitas da DEN 
(Diretoria Executiva Nacional) às 
bases para debater estratégias refe-
rentes à Campanha Salarial. Todo o 
andamento da mobilização e a rea-
ção dos Auditores com o movimen-
to em diversos locais do país são a 
tônica do texto. A reportagem traz 
ainda a repercussão de presidentes 
de DS (Delegacias Sindicais) com a 
iniciativa da Diretoria de procurar os 
Auditores nas localidades.

Por fim, o Integração revela o novo 
kit Bebê com que o Unafisco Saú-
de presenteará as novas mamães 
associadas ao Plano. No presente, 

as mamães receberão uma caixa em 
que é permitida a fixação de uma fotografia do bebê, 
uma Cartilha do Bebê, um Cartão de Vacinação, um 
espaço para guardar a carteirinha do Plano de Saú-
de, e ainda um CD com belas canções de ninar.

Na entrevista 
com o Auditor-

Fiscal ficam claras 
as dificuldades 

enfrentadas por 
Jesus após o 

atentado
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A DEN (Diretoria Executiva Nacional) vem deba-
tendo com as bases - em visitas às unidades da 
RFB (Receita Federal do Brasil) pelo país e DS 

(Delegacias Sindicais) - o investimento pesado no cré-
dito zero e outras ações reivindicatórias. Uma delas é a 
oficialização da entrega das chefias, em fevereiro pró-
ximo, o que significa que as instruções superiores não te-
rão como ser efetivadas. A outra é a retomada acentu-
ada da operação-padrão na zona primária, em março.  

Visitas às bases contribuem para manutenção 
do ânimo zero

Viagens da DEN

“O Governo dá a entender que, em princípio, não 
quer abrir a negociação, mas cabe a nós forçar esse 
diálogo através do crédito zero. Se começarmos 2013 
dentro da normalidade, perderemos um instrumento 
de pressão para dentro da própria categoria. Por isso, 
a importância de intensificar as ações agora”, alertou 
o presidente do Sindifisco Nacional, Pedro Delarue, em 
visita recente aos Auditores em Goiânia.
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Nordeste
Ao percorrer algumas capitais 

nordestinas nos meses de setembro e 
outubro, a Diretoria discutiu a possi-
bilidade de uma remuneração extra 
ao subsídio. Uma das propostas é de 
que o benefício saia do Fundaf (Fun-
do Especial de Desenvolvimento das 
Atividades de Fiscalização). Em visita 
aos filiados dia 25 de outubro, em 
Natal (RN), o diretor de Relações In-
tersindicais, Rafael Pillar, destacou a 
existência do GT (Grupo de Trabalho) 
criado pelo CDS (Conselho de Dele-
gados Sindicais) que tem debatido 
a viabilidade da questão. “Também 
foi contratado um parecer sobre o 
assunto. O resultado desses dois tra-
balhos é que deverá sinalizar para a 
decisão da categoria”, explicou.

Em todos os encontros, a DEN tem 
alertado que nada deve prejudicar 
a condição do subsídio como prin-
cipal fonte de remuneração, além 
de se garantir a paridade e a inexis-
tência de avaliação individual. 

No Ceará, os Auditores esclarece-
ram dúvidas e receberam informa-
ções sobre o movimento. Além dos 
temas centrais envolvendo a Cam-
panha Salarial, um assunto aventado 
pela Classe foi o andamento da PEC 
(Proposta de Emenda à Constituição) 
555/06. O assunto vem ganhando 
cada vez mais empenho do Sindica-
to, uma vez que pode haver possibi-
lidade de questionamentos sobre a 
legalidade da Reforma da Previdên-
cia em decorrência do julgamento 
do Mensalão, que denunciou a com-
pra de votos dos parlamentares pelo 
Executivo. A Reforma da Previdência 
foi aprovada na época em que o 
esquema estava em andamento no 
Congresso Nacional.

De acordo com Delarue, esse 
ponto é um argumento forte de 
pressão para tentar fazer com que a 
matéria seja aprovada, pelo menos 
em primeiro turno, ainda este ano. 
“A ideia é fortalecer o trabalho par-
lamentar na Câmara, onde tramita 
a PEC, e contatar os líderes partidá-
rios para reforçar o apelo”, ressalta.

A matéria põe fim à contribuição 
previdenciária dos aposentados e 
pensionistas do serviço público.

Em 25 de Setembro, foram os fi-
liados vinculados à DS/Recife (PE) 
que receberam a visita da DEN. “É 
preciso não ceder à guerra de in-
formações, cada um tem que ter 
convicção de seu papel no movi-
mento, pois tentativas de desmobi-
lizações sempre existirão”, disse na 
oportunidade o diretor de Defesa 
Profissional do Sindifisco Nacional, 
Dagoberto Lemos. 

No dia anterior (24), o diretor-
-adjunto de Administração, Gelson 
Myskovsky; o adjunto de Assuntos 
Jurídicos, Luiz Henrique; e o coorde-
nador do CNM (Comando Nacional 
de Mobilização), Eduardo Tanaka, 
conversaram com Auditores de 
Contagem (MG). 

Todas as dúvidas sobre a con-
tinuidade da mobilização, bem 
como sobre as possibilidades de o 
Governo ainda incluir a categoria 

Reunião em Anápolis.



7
DEN

no rol das carreiras que terão rea-
juste em 2013, foram esclarecidas. 

Em Minas, Myskovsky fez uma 
retrospectiva da Campanha des-
de a decisão de se unir a outras 
carreiras até o último “não” que 
os Auditores-Fiscais disseram ao 
Executivo. “Quando repudiamos 
a proposta optamos pela luta. O 
Governo tem nos tratado como 
mão de obra de uma fábrica de 
sapatos, mas se eles querem um 
milhão de sapatos como meta, 
então que nos reconheça. O sen-
timento que vejo na minha base 
é de ânimo zero”, comentou.

Outras localidades receberam 
visitas da DEN nos meses de se-
tembro e outubro. Foram elas Rio 
de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), 
Brasília (DF), Belo Horizonte (MG), 
Curitiba (PR), Florianópolis (SC), 
Porto Alegre (RS), Santos (SP), São 
José dos Campos (SP), Taubaté 
(SP) e Manaus (AM).

Parceria
As visitas da DEN às bases são 

observadas pelos presidentes de 
Delegacias Sindicais como um 
meio de integrar a Classe e propor-
cionar o afinamento de propostas 
para a condução da Campanha 
Salarial. Veja alguns relatos:

“É gratificante ver que outras 
unidades também estão se em-
penhando”, disse o presidente da 
DS/Recife (PE), Dauzley Marques 
de Miranda, dia 24 setembro, ao 
comentar os relatos dos sindicalis-
tas da DEN ao visitarem cidades 
vizinhas, como João Pessoa e 
Campina Grande (PB). 

“É importante a DEN interagir 
com as bases para que a região 
continue disposta a manter a mo-
bilização. Espero somar resultados 
com as demais no fortalecimento 
da luta da Classe”, disse o presi-
dente da DS/Anápolis (GO), Sérgio 
Ferreira Nascimento, durante reu-
nião com a DEN dia 30 de outubro.

“As visitas da DEN são funda-
mentais porque trazem trans-
parência ao movimento e con-
solidam a unidade da Classe. 
Apesar de Santos (SP) ter se mani-
festado pela aceitação da con-
traproposta do Governo, está 
com a categoria respeitando 
as decisões nacionais”, ressaltou 
o presidente da DS/Santos, Elias 
Carneiro, ao lembrar do encon-

tro com os sindicalistas em 11 de 
setembro.

“A participação da DEN na 
base foi importante porque trouxe, 
com propriedade, o andamento 
da questão salarial em um clima 
de muito realismo. A nossa dis-
posição é continuar as ações rei-
vindicatórias como a Classe vem 
demandando nas instâncias deli-
berativas”, ressaltou o presidente 
da DS/Bauru (SP), Geraldo Pinto, 
sobre a visita do 2º vice-presidente 
do Sindifisco, Sérgio Aurélio Velozo 
Diniz, dia 7 de novembro.

“As visitas que recebemos tive-
ram sua importância, porque aju-
daram a manter a motivação dos 
colegas na mobilização. Por con-
ta disso, a operação crédito zero 
continua, e o sentimento da Clas-
se é de cumprir as determinações 
da DEN”, mencionou o presidente 
da DS/Amazonas, Eduardo Toledo 
da Silva. A diretoria esteve na ca-
pital amazonense recentemente 
em 12 de setembro.

Elias Carneiro Júnior.

Dauzley Miranda.

Eduardo Toledo da Silva.

7
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Caso Jesus - Júri 
Popular condena 

iraniano a 20 anos 
de prisão

A
pós quatro anos da tentativa 
de assassinato contra o Au-
ditor-Fiscal José de Jesus Fer-

reira, o iraniano Farhad Marvizi, 50 
anos, apontado como o mandante 
do crime foi condenado a 20 anos 
de reclusão por tribunal do júri da 
Justiça Federal do Ceará, no dia 23 
de outubro, em Fortaleza.  

8
CAPA
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O julgamento foi cercado de expectativa. Enquanto o ma-
gistrado que presidiu a sessão e o júri conheciam a argumen-
tação de defesa e acusação, a família da vítima (esposa e 
três filhas), além de dezenas de Auditores-Fiscais de todos os 
cantos do país, aguardavam do lado de fora do Fórum em 
um Ato Público em solidariedade à vítima.  O presidente do 
Sindifisco Nacional, Pedro Delarue, e os diretores de Adminis-
tração, Ivone Marques, e de Relações Intersindicais, Rafael 
Pillar, participaram do Ato. 

A imprensa local deu ampla cobertura ao julgamento e 
repercutiu a condenação em muitos veículos. Em aproxima-
damente 11 horas, o Conselho de Sentença decidiu, por seis 
votos a um, acatar a denúncia do Ministério Público Federal e 
condenar o réu. No cálculo da pena, o juiz da causa, Danilo 
Fontenelle Sampaio, considerou todas as qualificadoras apre-
sentadas pela defesa da vítima - motivo torpe, emboscada e 
crime mediante pagamento.  

Na acusação, o procurador da República, Samuel Miranda 
Arruda sustentou a tese do de que Farhad Marvizi teve como 
motivação para o crime “o rancor que tinha em razão da fis-
calização a qual estava submetido”. A vítima, na época, era 
chefe da Direp (Divisão de Repressão ao Contrabando e Des-
caminho), e estava à frente da investigação de um grande 
esquema de ilícitos tributários comandado pelo iraniano. 

Em seu depoimento, Farhad Marvizi se declarou inocente e 
afirmou nunca ter matado ou encomendado a morte de nin-
guém. Disse ainda que é um homem religioso, prática que im-
possibilitaria esse tipo de delito.

Pequeno perfil
O empresário Farhad Marvizi, co-

nhecido como Tony, chegou a Forta-
leza vendendo produtos como came-
lô. Após algum tempo, o estrangeiro 
montou uma empresa de produtos de 
informática, áudio e vídeo. Segundo a 
polícia, a expansão dos negócios de 
Marvizi está atrelada a uma sequên-
cia de crimes, como homicídios, sone-
gação e impostos, lavagem de dinhei-
ro e formação de quadrilha. 

Marvizi é acusado de mandar 
matar pelo menos 11 pessoas em 
Fortaleza. Além da tentativa de ho-
micídio contra o Auditor-Fiscal, Fa-
rhad Marvizi tem seu nome citado 
em pelo menos 17 investigações por 
diferentes crimes, como assassina-
tos, evasão de divisas, contraban-
do, sonegação fiscal, formação de 
quadrilha e enriquecimento ilícito. 

O réu já cumpre pena na Peniten-
ciária Federal de Segurança Máxi-
ma em Mossoró (RN). Em agosto de 
2011, o iraniano foi condenado a 128 
anos de prisão em regime fechado 
pelos crimes de evasão de divisas e 
lavagem de dinheiro no Ceará.

O Auditor-Fiscal José de Jesus Ferreira sendo entrevistado. A 
imprensa local deu ampla cobertura ao julgamento.

Foto: Nely Rosa
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resultado do julgamento não poderia ter sido melhor e 
que as provas apresentadas são incontentáveis. 

 “Foram apresentadas provas técnicas, principal-
mente as referentes a comunicações telefônicas entre 
as pessoas diretamente envolvidas na execução, com 
os intermediários até chegar a Farhad. Também apre-
sentamos provas testemunhais, que atestaram a con-
tratação para a morte de Jesus”, detalhou Colomba.

A união dos Auditores-Fiscais em solidariedade a 
José de Jesus e em prol da condenação do réu foi 
imprescindível para o resultado, como destacou o ad-
vogado do Sindifisco Nacional, Ricardo Escobar, que 
também atuou no caso. “O resultado representa a 
grande repercussão do crime e, também, o quanto a 
categoria tem força para se mobilizar. O envolvimento 
da Classe foi fundamental”, sintetizou Escobar.  

Farhad Marvizi já cumpre pena na Penitenciária Fede-
ral de Segurança Máxima em Mossoró (RN). Em agosto 
de 2011, o iraniano foi condenado a 128 anos de prisão 
em regime fechado pelos crimes de evasão de divisas e 
lavagem de dinheiro no Ceará.

Recurso
O réu informou que decidiu pela apelação. O advo-

gado Waldir Xavier, responsável pela defesa do iraniano, 
argumenta que não há elementos suficientes nos autos 
para condenação de Farhad Marvizi. “Vamos interpor 

Decisão
De acordo com a sentença, o magistrado levou em 

consideração a personalidade e a conduta social do 
acusado. Na decisão, consta que as circunstâncias 
delineadas nos autos demonstram que o réu agiu com 
frieza, premeditadamente, em razão de sentimento 
egoístico e baixo, em desprezo à vida da vítima.

Segundo o Ministério Público, na denúncia, Farhad 
Marvizi contratou pessoas para a execução do crime 
que só não resultou na morte do Auditor por circuns-
tâncias alheias à vontade de todos os envolvidos. A 
vítima foi alvejada por cinco tiros a queima-roupa. A 
investigação apontou que o man-
dante do crime permaneceu lon-
ge dos fatos, mas acompanhou os 
acontecimentos, o que no enten-
dimento do juiz, reforça seu perfil 
audacioso e frio. 

Fontenelle ainda destacou na 
sentença que, além de tentar elimi-
nar José de Jesus, que apenas cum-
pria o seu dever, o réu causou gran-
de transtorno para a população e 
para o Estado. Vale lembrar que o 
crime teve enorme repercussão so-
cial e causou grande comoção, es-
pecialmente para a categoria de 
Auditores-Fiscais de todo o Brasil. 

 O advogado contratado pelo 
Sindifisco Nacional, Maurizio Co-
lomba, que atuou como assistente 
de defesa no caso, afirmou que o 

Foto: Nely Rosa

O Auditor-Fiscal José de Jesus abraça sua esposa.

Auditores aguardando a saída de José de Jesus.

Foto: Nely Rosa

Foto: Nely Rosa
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uma apelação para o TRF (Tribunal Regional Federal) da 
5ª Região”, afirmou. Para anular o julgamento, os advo-
gados do iraniano terão de provar para o Tribunal que 
a condenação do réu foi totalmente contrária às provas 
dos autos, o que na avaliação de Colomba, é improvável. 

Na avaliação da DEN (Diretoria Executiva Nacio-
nal), a decisão dos jurados demonstra que nem sem-
pre crimes contra agentes públicos ficam impunes 
neste país e que há esperança. O resultado compro-
va, também, que a união de forças da Classe faz a di-
ferença, quando na ausência do Estado, é necessário 
defender integrantes da categoria.

 José de Jesus recebeu a notícia sobre a condena-
ção e a pena ao iraniano em sua residência. No en-
tendimento do Auditor, a Justiça cumpriu o seu papel. 
“Esperava mesmo a condenação, só não criei expec-
tativas sobre o tempo da pena. Os jurados entenderam 
que se tratava de um indivíduo que representava um 
grande risco para a sociedade”, afirmou.

Para José de Jesus, a vitória se deve ao apoio da Dire-
ção Nacional do Sindifisco Nacional, da Delegacia Sin-
dical do Ceará, do Ministério Público, da Polícia Federal 
e, principalmente, dos Auditores-Fiscais de todo o Brasil.

Ato Público em solidariedade a 
Jesus cobra segurança funcional 

A chegada do iraniano Farhad Marvizi ao edifício 
da Justiça Federal do Ceará às 7h daquele 23 de ou-
tubro chamou a atenção da população. O estrangei-
ro, acusado de ser o mandante do atentado contra o 
Auditor-Fiscal José de Jesus Ferreira, chegou ao edifí-
cio da Justiça Federal do Ceará, em Fortaleza, sob a 

Manifestação dos Auditores chamou a atenção nas ruas.

guarda de agentes penitenciários e da PF (Polícia Fe-
deral). Ninguém viu o seu rosto. O barulho só acabou 
quando os carros que conduziam Marvizi sumiram ga-
ragem à dentro.

Dez minutos depois, chegou a vítima. Em seu próprio 
carro, na companhia da esposa, José de Jesus estava 
acompanhado de segurança particular e outros dois 
agentes da PF. Em outro carro, os advogados Maurizio 
Colomba e Ricardo Escobar, que atuaram como assis-
tentes da defesa da vítima.
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José de Jesus caminhou até a 
entrada principal do fórum deva-
gar, sem muito falar. Em frente ao 
prédio, um Ato Público reunia de-
zenas de Auditores-Fiscais. A falta 
de segurança para aqueles que 
defendem o país do crime organi-
zado era a mensagem. 

Na ocasião, o presidente do Sindi-
fisco Nacional, Pedro Delarue, desta-
cou que “os agentes públicos são ví-
timas de atentados diariamente, sem 
que o Estado se manifeste em prol da 
guarda dessas pessoas, que, muitas 

vezes, ficam na mira de criminosos no 
cumprimento de suas funções”. 

À imprensa local, Delarue infor-
mou que a manifestação dos Au-
ditores, além de acontecer em so-
lidariedade a Jesus, era também 
um alerta à sociedade e à própria 
Administração.  “Este tipo de crime 
não pode ficar impune, e o Estado 
deve dar garantias e segurança aos 
servidores, além de condições ade-
quadas para o exercício de suas 
funções”, sintetizou o sindicalista.

Além de não apresentar nenhu-

ma política efetiva de proteção 
aos seus agentes, a RFB também 
não dá assistência às vítimas e seus 
familiares, como destacou o presi-
dente da DS (Delegacia Sindical) 
Ceará, Marcelo Maciel. “Os tiros 
disparados contra José de Jesus 
atingiram a todos. Foi a Direção 
Nacional do Sindicato dos Audito-
res-Fiscais, juntamente com a DS 
(Delegacia Sindical) Ceará, que 
socorreram a Jesus, disponibilizan-
doa ele seguranças particulares, 
assistência médica, nos procedi-
mentos que não foram cobertos 
pelo seu plano de saúde, e auxílio 
jurídico”, detalhou Maciel. 

Interpelados sobre a questão, o 
superintendente da 3ª RF (Região 
Fiscal) e seu adjunto, Moacyr Mon-
dardo e Marcellus Ribeiro Alves, 
que acompanharam o julgamento, 
foram evasivos. Disseram que existe 
uma cartilha sobre segurança, que 
está prevista a compra de armas 
para os Auditores aptos para seu 
manuseio, mas, por fim, admitiram 
que a Administração nada fez em 
prol da vítima e reconheceram a 
importância do Sindicato. Ambos 
tinham conhecimento dos esforços 
da entidade no auxílio a vitima.

Foto: Nely Rosa

Foto: Nely Rosa

Chegada de Jesus ao Fórum.

Pedro Delarue fala para os colegas.
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1 - Qual foi a parte mais difícil de enfrentar de-
pois do crime?

Eu adorava andar a beira mar, ir a um bom restau-
rante. Hoje, vivo em prisão domiciliar. Voltei a traba-
lhar um ano e nove meses depois do atentado, agora 
atuo em atividades internas, sou inspetor substituto da 
Alfândega do Porto de Fortaleza. Saio de casa para o 
trabalho e de lá para casa, e vivo na companhia de 
seguranças. Tenho encontrado no meu trabalho, na 
convivência com os colegas, o melhor tratamento.

2 - O que o senhor lembra do dia do crime?

Eu percebi que estava sendo seguido e tentei fugir. 
Um veículo me cercou pela frente e visualizei a apro-
ximação da motocicleta pela lateral, daí vieram os 
tiros. Ainda tirei o cinto de segurança, tentei me aga-
char, nesse momento o carro bateu em uma árvore, 
que caiu sobre o carro. Com isso, o veículo parou, o 
pistoleiro se aproximou – clamei por misericórdia, en-
tão veio o quinto tiro. 

3 - No primeiro momento, o senhor achou que o 
crime tinha relação com sua atividade?

Achei que era um assalto. Depois de alguns disparos, 
ofereci uma pasta que eu levava no banco do passa-
geiro, e o bandido sequer cogitou apanhá-la, então 
percebi que era uma execução. 

4 - Como foi o seu socorro?

No primeiro momento, fui levado para a emergência 
do hospital público Instituto José Frota. Fui dado como 
desenganado, e algumas emissoras chegaram a noticiar 
a minha morte. Mas chegou uma médica, cunhada de 
uma das minhas filhas, e percebeu que ainda havia recur-
sos. Então, fui conduzido para um hospital particular ainda 
no mesmo dia. De tanto combater o contrabando, perdi 
95% do meu sangue, hoje meu tipo sanguíneo é genérico.

A vida depois do crime 
Na noite que antecedeu ao julgamento, José de Jesus Ferreira concedeu entrevista exclusiva ao jornal Inte-

gração. Na ocasião, recordou detalhes do atentado, a angústia dos tratamentos a que foi submetido e a volta 
ao trabalho.

Na manhã do dia 9 de dezembro de 2008, o Auditor-Fiscal foi atingido com vários tiros de pistola, enquanto 
dirigia a caminho de casa, em Fortaleza. Dois homens armados, em uma motocicleta, efetuaram vários disparos 
contra o Auditor, que sobreviveu. José de Jesus Ferreira ainda se recupera das lesões.

Foto: Nely Rosa
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5 - Quais sequelas se manifestaram primeiro?

Fiquei em coma por 12 dias. Não conseguia falar e 
só mexia a cabeça. Além das sequelas originadas pe-
los tiros no rosto, também fiquei tetraplégico por seis 
meses, devido à queda da árvore, que acabou por 
lesionar minha coluna. No início, eu fazia fisioterapia 
três vezes por dia e fonoaudiologia - não conseguia 
comer alimentos sólidos, por isso eu usava sonda para 
alimentação. Nesse período também tive uma trombo-
se venosa, por causa da imobilidade. Apresentei uma 
reação medicamentosa, que rendeu a coloração ver-
melha à pele, vários episódios de febre, infecções e 
padeci com problema nos nervos, que me impediam 
até mesmo de segurar um copo de água. 

6 - E qual foi a sua reação diante das perdas físi-
cas que teve. 

Os próprios médicos não acreditavam na minha 
recuperação. Mas, em nenhum momento, perdi a fé 
com as respostas do corpo clínico. 

7 - Atualmente, há tratamentos em curso?

Faço fisioterapia específica para as mãos, hidrotera-
pia, musculação para fortalecer as pernas, RPG e acu-
puntura para a coluna. 

8 - Sobre o crime. Fale um pouco sobre o que o 
senhor tinha descoberto na época?

Havia um grande esquema de 
contrabando querendo se instalar 
em Fortaleza, comandado pelo Fa-
rhad Marvizi. Cheguei a autuar uma 
das empresas do iraniano por qua-
tro vezes, mas havia tantas outras 
em nome de laranjas instaladas nos 
melhores shoppings da cidade. Nas 
apreensões, a empresa não conse-
guia apresentar nenhuma nota que 
comprovasse a origem lícita da mer-
cadoria. Todas as representações pe-
nais feitas para o Ministério Público 
foram assinadas por mim, logo houve 
o entendimento, por parte dos con-
trabandistas, de que se tratava de 
uma perseguição. Mas eu só estava 
cumprindo o meu dever como chefe 
da repressão.

9 - O iraniano foi preso por meio da opera-
ção Canal Vermelho, fale um pouco sobre esse 
trabalho?

Essa operação foi apenas um prolongamento da 
investigação que eu tinha iniciado e passado para o 
Espei (Escritório de Pesquisa e Investigação) da Recei-
ta Federal e para a Polícia Federal, que deflagraram a 
operação conjunta. Foram realizadas escutas e desco-
briram um montante de crimes, que culminaram, inclu-
sive, com 11 homicídios.

José de Jesus Ferreira, Auditor-Fiscal que se recupera 
de uma tentativa de Assassinato.

Os próprios médicos não 
acreditavam na minha 
recuperação. Mas, em 

nenhum momento, 
perdi a fé
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Pedro Delarue (presidente do Sindifisco Nacional), Jesus e Marcelo Maciel.
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2013: Unafisco Saúde 

O nascimento de um bebê, sobretudo do primeiro 
filho da família, é um misto de emoções imerso 
em um mar de dúvidas e ansiedade.  De olho 

nessa questão, há sete anos, o Unafisco Saúde criou um 
kit Bebê, que é ofertado às mamães Auditoras-Fiscais ou 
esposas de Auditores, no qual foram compiladas infor-
mações valiosas para esta etapa, em que tudo é novo. 
Em 2013, o Plano dará uma nova cara a este Kit, cuja 
entrega será dividida em duas etapas – uma ainda na 
gestação e a outra depois do nascimento do bebê. 

Plano de Saúde prepara lançamento de novo Kit Bebê.

O Plano de Saúde aguardará a realização do exa-
me morfológico, que é feito no período entre 18 e 24 
semanas, para então contatar a gestante e entregar-
-lhe a Cartilha da Gestante, que é a primeira parte 
do kit. Em 11 páginas, o livreto informa sobre as prin-
cipais dúvidas apresentadas pelas famílias. Já na 
abertura é abordada a importância do vínculo mãe 
e filho/pai e filho, do acompanhamento obstétrico, 
e apresentado um resumo dos períodos da gravidez, 
dividido nos três trimestres. 

15
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Em seguida, a publicação escla-
rece sobre as queixas mais comuns 
da mulher durante a gestação - 
enjoo, azia, cãibra, prisão de ven-
tre, vontade de urinar frequente, 
varizes, hemorroidas, inchaço, san-
gramento gengival e mamas dolo-
ridas e pesadas. Todas as informa-
ções sobre esses “sintomas” estão 
acompanhadas de dicas para ali-
viá-las. A publicação ainda trata 
dos exames indispensáveis que de-
vem ser solicitados pelo obstetra, 
da importância da alimentação 
saudável, dos principais sinais de 
proximidade do parto e das carac-

terísticas que apontam para situa-
ções emergenciais. 

Tão logo o Plano receba a docu-
mentação do hospital, comunican-
do o nascimento do bebê, o Plano 
entrará em contanto com a família 
e agendará a entrega do kit, já com 
um espaço reservado para guardar 
a Cartilha da Mamãe. Nesse primei-
ro contato do Unafisco Saúde, tam-
bém será oferecida a visita de uma 
enfermeira, para esclarecer possí-
veis dúvidas da nova mamãe. 

O kit é composto por uma caixa, 
na cor bege, em que é permitida a 
fixação de uma fotografia do bebê. 

Dentro, o melhor: mais informação. 
Lá estão a Cartilha do Bebê, um 
Cartão de Vacinação, um espaço 
para guardar a carteirinha do Pla-
no de Saúde, e ainda um CD com 
belas canções de ninar. 

Na Cartilha do Bebê estão com-
pilados questionamentos frequen-
tes sobre os primeiros cuidados com 
o recém-nascido, desde os primei-
ros, dado pelo pediatra imediata-
mente após o nascimento, até a 
nova rotina da família. 

O informativo dos pequenos in-
forma sobre a primeira consulta que 
o bebê deve ter com o pediatra es-

Foto: Washington Ribeiro
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A Auditora-Fiscal Ivana Pinto Oliveira foi atendida com o Kit anterior

Foto: Cristina Faustacolhido pela família, encontro que 
deve acontecer no prazo de 48h 
a 72h; sobre técnicas para o alívio 
de cólicas sobre a importância das 
evacuações/urina; além de mostrar 
técnicas de limpeza, troca de fral-
das, banho, assepsia dos ouvidos, 
umbigo, banhos de sol, passeios, 
sono, repouso e ainda um passo a 
passo da massagem shantala, pro-
cedimento que deixa mamãe e 
bebê mais calmos. 

A gerente do Unafisco Saúde, 
Maria Simone Santos, explica que 
as principais diferenças do novo kit 
são a antecipação da informação 
e sua formatação. Antes, era entre-
gue um super livro para as mamães, 
com informações igualmente valio-
sas, mas algumas, como as que tra-
tavam dos cuidados com a gesta-
ção, já chegavam tardiamente às 
mãos das mulheres.

 “Eu tinha essa ideia na cabeça e 
a repassei à área técnica, que ficou 
encarregada de criar um novo kit, 
que além de conter as principais in-
formações sobre gestão e cuidados 
após o nascimento do bebê, deve-
ria ser uma lembrança para guar-
dar para sempre”, relata Simone. 

O intento da gerente foi repas-
sado à área técnica do Plano e a 
coordenadora do setor, Luciana da 
Silva Barbosa, juntamente com seus 
colaboradores, passou a pensar, 
diariamente, em como formular um 
Kit diferente, que atendesse a am-
bos os sexos, e que fosse ainda ob-
jeto da fácil consulta e que servisse 
a mamãe durante todos os primei-
ros anos do seu filho.

A criação do kit surgiu como 
brotam muitas boas ideias, da ob-
servação e da experiência acumu-
lada de quem também já é mãe. 
“Pensei em agregar num só objeto 
as informações necessárias, que 
pudessem sempre estar acompa-
nhadas da carteirinha do bebê e 

do cartão de vacinação. Normal-
mente, as mães carregam esse 
material em pastinhas de plástico 
e, às vezes, até solto na bolsa, o 
que acaba por danificá-los”, conta 
a coordenadora que, ao obsevar 
o porta documento do seu veículo 
teve o conceito do que seria o kit. 

“Fizemos um grande porta do-
cumento, onde há espaço para 

cartilhas, carteirinhas e cartão de 
vacinação. Esse kit permite que a 
mamãe leve todos esses itens de for-
ma organizada em um só objeto”, 
descreve Luciana da Silva Barbosa. 

Após a criação da super carteira, 
veio a caixinha, feita artesanalmen-
te, de forma condizente com a deli-
cadeza do nascimento de um bebê. 

Foto: Washington Ribeiro
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Aprovação
Mesmo antes do lançamento, a 

ideia já tem aprovação de quem foi 
atendido pelo kit anterior, como a 
Auditora-Fiscal Ivana Pinto Oliveira. 
No livro, havia informações sobre ges-
tação, alimentação, dieta, cuidados, 
aleitamentos materno, desenvolvi-
mento do bebê. Ivana também rece-
beu a visita da enfermeira disponibili-
zada pelo Plano de Saúde. 

“Adorei o kit e também a visita da 
enfermeira, mas quando chegou esse 
auxílio muitas dúvidas já tinham sido 
esclarecidas. Fico feliz em saber que, 
agora, o Plano resolveu adiantar a 
entrega das publicações, inclusive já 
avisei outra colega Auditora que exis-
te esse serviço”, comentou Ivana. 

O Plano espera que o kit atenda 
amenize os anseios das futuras ma-
mães e papais.

18
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