
prestigiar a festa. Como o 

Clube da ASFAL está com 

restrição em relação a utiliza-

ção de som e, devido a grande 

quantidade de pessoas, já que 

o mesmo não comporta tanta 

gente, o evento foi realizado 

em uma casa de festas na 

Mangabeiras, que atendeu a 

contento a programação.

Os associados parabeni-

zaram a ASFAL pela organi-

zação, que teve a frente as 

diretoras Giselle Vilela e 

Marcia Barbosa,  tendo 

contado com total apoio do 

presidente e demais diretores, 

como também dos funcionári-

os da ASFAL.

Dia das Crianças da ASFAL bate recorde de participação
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social da ASFAL ..............06

n Homenagem ao fiscal 
Airton Almeida .................10

n Coluna do Perrê ............11

n Artigo: O Tempo está 
mesmo passando mais 
rápido? .............................12

n  O modelo de fiscalização 
em Alagoas ..............13 e 14

Leia nas páginas 08 e 09

Entrevista com o diretor da 

DIFIS Irineu Torres

“O planejamento 

da ação fiscal 

tem que começar 

pela DIFIS”

Turma de 1984 completa 25 anos de posse

Encontro Nacional de Planos de Saúde é

realizado pela FEBRAFITE em Maceió 

A confraternização ocorreu no dia 06 

de novembro e a ASFAL parabenizou os 

fiscais pela passagem dos seus 25 anos de 

posse, ressaltando a grande contribuição 

de todos no engrandecimento do traba-

lho do fisco alagoano durante estes anos,  

desejando votos de muita felicidade e 

novas realizações.

Os organizadores prometeram 

manter a tradição, com novos encontros 

deste tipo nos próximos anos.

 Veja matéria completa e fotos na 

pág. 07

A ASFAL recebeu em Maceió, nos dias 24 e 25 de setembro no Hotel Salinas Ipioca, o VIII 

Encontro dos Planos de Saúde. O evento contou com a presença das Associações do Fisco 

Brasileiro que operam planos de saúde e foi organizado pela FEBRAFITE - Federação Brasileira 

de Fiscais de Tributos Estaduais..

Veja matéria completa na página 03.

A ASFAL realizou no dia 

12 de outubro mais uma 

edição da festa das crianças. 

Mais de 550 convites foram 

distribuídos entre os associa-

dos, que tiveram um dia de 

muita alegria e diversão no 

Espaço Ativo, com a distribui-

ção de refrigerantes, doces, 

salgados e um bufê para os 

adultos. O palhaço animou as 

crianças e distribuiu presentes 

através de brincadeiras e 

sorteios.

Este ano a expectativa de 

participação foi superada, 

com a distribuição de 550 

convites, demonstrando o 

interesse dos associados em 
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DEZEMBRO - 2009

ADRIANO PEREIRA NUNES 24
ALDA OLIVEIRA MATA DA FONSECA 15
AMINADAB SILVA DE LIMA 25
ANA CERISE BARROS DE A MACHADO 29
ANA ELIZABETH FALCAO TOLEDO 14
ANA LUCIA LAGES E SILVA 31
ANA PAULA S MARTINS MENDES 15
ANEZIO MARINHO DE MELO FILHO 03
ANGELA MARIA MELO DE LIMA 26
ANTONIO BARROS DA S LIMA 09
ANTONIO INACIO SILVA 23
APRIGIO NEVES VALENCA NETO 22
ARNOBIO DE SOUZA FRANCA 30
ARTHUR GUILHERME BARROS MORATO 30
AURENITA MEDEIROS DE A SILVA 14
BRUNO ANTONIO GERBASE BUARQUE 01
CAIO PETRUCIO VIEIRA DA R CARVALHO 22
CARLOS ALBERTO DOS S TEIXEIRA 10
CARLOS PEREIRA CALHEIROS 12
CARLOS RONALDO C SAMPAIO 17
CATARINA FERREIRA C.DA PAZ 31
CELESTE REGINA LEAL LINS 14
CELIO CAVALCANTE DE ALENCAR 05
CEZARION TORQUATO DA SILVA 10
CICERO PEIXOTO C. FILHO 26
CLARA MARIA VANDERLEI VALENCA 17
DAISE PRADO SILVA COSTA 23
DAMIANA CORREA FERRO 06
DANIEL BARBOSA DE MELO 18
DANIELE GOMES MOURA 08
DANIELLE PAZ DE SOUZA 24
DANTE BARBOSA DA SILVA 30
DILSON DUARTE DA COSTA 18
DOGIVAL MONTEIRO DE CARVALHO 02
DOLORES OLIVEIRA DA SILVA 03
EDUARDO CALHEIROS BARBOSA 21
ELISIO FEITOSA FILHO 13
EPSON ACIOLI SILVEIRA 21
ERIVAN PINTO TRINDADE 19
EUNICE MACHADO 26
EUNICE ZAMBRANO FIRMO BRAGA 18
EVA MARIA MELO REGO 21
EVANDRO GOMES NADIR 20
EVANDRO LUIZ FERREIRA L. FILHO 07
FRANCISCO GELSON DE A.LOPES 13
FRANCISCO LUIZ B DE A CAVALCANTI 19
FRANCISCO LUIZ S M CAVALCANTI 05
FRANCISCO VIEIRA DE AS 16
GENIVAL LIMA DE CARVALHO 24
GENIVALDO SILVA REIS JUNIOR 30
GITANIA PAULINA MENDONÇA 04
GLACIA PEREIRA TAVARES 01
GUILHERME FORTES FEITOSA 08
GUSTAVO DE A. CALHEIROS 02
HELVECIO FRACASSO 26
HERMINIO CARDOSO DE OLIVEIRA 16
ISABEL BARNABE MARTINS 09
ISENILDE DE M. GALVAO 01
IVAN CHAVES DE ALMEIDA 27
IVANILDA BRANDAO BARBOSA 01
JACQUELINE MARIA F  L  LEITE 24
JACQUES WOLBECK GODOY AMORIM 07
JACYRA CAVALCANTI GUIMARAES 13
JANDIRA CELIA 24
JOAO ALVES VILELA 08
JOAO RIBEIRO CASTRO NETO 12
JORGE JUSTINO NEMEZIO 27
JOSE ADAO B. DA SILVA LIMA 26
JOSE ALBIRAN FERREIRA NUNES 01
JOSE AMAURI BARROS 21
JOSE CARLOS M. DE OLIVEIRA 11
JOSE FRANCIMAR NOGUEIRA 03
JOSE GERALDO AMORIM DA SILVA 06
JOSE GERARDO DA SILVA 12
JOSE GONZAGA DE MEDEIROS 16
JOSE LUIZ DOS SANTOS 30
JOSEFA DE ALMEIDA SOUZA 27
JULIANA JATOBA SOARES 10
LAIS CAVALCANTE T. DE OLIVEIRA 28
LEONARDO ASSUNCAO DAS VIRGENS 23
LILIANE ALBUQUERQUE G DA SILVA 26
LINDINALVA HOLANDA DE OLIVEIRA 26
LINDINALVA SILVESTRE S DE FRANÇA 05
LUCIA MARIA DA SILVA BANDEIRA 26
LUCIA MARIA F DE LIMA 14
LUCIANE PADILHA DA SILVA 01
LUCIENE MELO DE OLIVEIRA 30
LUIZ AUGUSTO TORRES MOTA 27
LUIZ EDUARDO DE A  FERREIRA 15
LUIZ FELIPE DOS A DE M COSTA 01
LUIZ GONZAGA BITTENCOURT 13
LUZIA MARTA DA CONCEICAO 13
MANOEL LUZIA GONCALVES 06
MARCELO AUGUSTO L SANTA MARIA 02
MARCELO TENORIO MALTA 19
MARCOS ANTONIO L PESSOA 15
MARCUS QUEIROZ BRITTO 12
MARIA AUXILIADORA S.N. PEIXOTO 11

MARIA CAVALCANTE BRANDAO 15
MARIA DA SALETE FEITOSA 02
MARIA DAS DORES A.DOS SANTOS 09
MARIA DE FATIMA G DA G M BARROS 16
MARIA DE MENDONCA LIMA 20
MARIA DO CARMO LINS DA ROCHA 21
MARIA DO CARMO M M WANDERLEY 17
MARIA DO SOCORRO DE A PETER 30
MARIA ELIANE DA SILVA 14
MARIA ESTELA LIMA DE OMENA 26
MARIA GARDENIA N SANTOS 13
MARIA GONCALVES CAJUEIRO 06
MARIA JOSE DE MELO 21
MARIA JOSE DOS SANTOS 06
MARIA JOSE LIMA DE ARAUJO 23
MARIA JOSE TAVARES CORTEZ 07
MARIA MARLENE DANTAS BRANDAO 04
MARIA ODAIR LESSA DE MOURA 20
MARIA PETRUCE P CORREIA 06
MARIA STELA MARTINS CABRAL 04
MARIA VALDEREZ DA R. LIMA 02
MARLENE TORRES LIMA 23
MARNE ARAUJO ACIOLI 04
MAURO ALVES BARBOSA 17
NADIR BARBOSA DE ALMEIDA 01
NAIR GUEDES DA SILVA BEZERRA 01
NATHALIA CLEMENTE BARACHO 15
NILSON ARAUJO BRANDAO 18
NIVALDA MERCENAS DOS SANTOS 07
OSCAR JORGE DAMACENO DA SILVA 31
PATRICIA BUARQUE DA SILVA 04
PAULA FRASSINETE LINS DE ARAUJO 03
PAULO CORREIA RIBEIRO 28
PAULO DE ALMEIDA SILVA 30
PAULO FLORENCIO DE OLIVEIRA 24
PAULO GALINDO MARTINS 20
PAULO JOSE DA SILVA 30
QUITERIA LOURENCO DE OLIVEIRA 14
RAMON FORMIGA DE O CARVALHO 29
ROBERTO JORGE G F DA SILVA 28
ROMERO DA ROCHA BAIA 03
ROSANA ACIOLY DE OLIVEIRA 29
ROSANGELA ALCOFORADO C.E SILVA 28
SALVADOR HENRIQUE S C DE ALENCAR 28
SANDRA MARQUES GUIMARAES 25
SANDRO MAURICIO A SILVA 30
SERGIO ROBERTO MOURA LEAL 12
SILVIO RIBEIRO DIAS 09
SILVIO ROCHA DE OLIVEIRA 13
TANCREDO PEREIRA 29
VALMA PEREIRA ANDRADE SILVA 02
VALTER GUIMARAES 01
VANILDA DE A.FIGUEIREDO TORRES 28
WILSON RODRIGUES SORIANO 29
YESUS JEFFERSON L DE ARAUJO 06
ZIBIA DE A. MONTENEGRO 19

ADRIANO GALINDO CASTOR 22
AFRANIO CORREIA COSTA 04
AILSON SANTIAGO DE MELO 10
ALESSANDRO BARROCA CORREA 06
ALEXANDRA DA SILVA VIEIRA 11
ALLYSSON JORGE L DE AMORIM 29
ALOISIO SARAIVA DE ARAUJO 19
ALVACY OLIVEIRA DE MORAES 01
ALVARO LUIZ LIRA DE AMORIM 31
AMANDA MARIA DE A SOUZA 08
ANA GLORIA BRAGA DE ALBUQUERQUE 01
ANA RITA BARBOSA DA SILVA 11
ANTONIO BENEDITO DE BARROS 08
ANTONIO DE DEUS BARBOSA 02
ANTONIO EUGENIO T GAMELEIRA 07
ARINA ROSALI LINS CAVALCANTI 07
ARNOBIO BELARMINO B. JUNIOR 11
ASCENDINO BARBOSA GUIMARAES 04
BENILDO DOS SANTOS 22
CARLA MARCIA P DE A TEIXEIRA 26
CARLOS EDUARDO F Q CAVALCANTI 05
CARLOS FERNANDO DE OLIVEIRA 17
CARMEM MARIA T. L. DE MACEDO 12
CASSIA FERNANDA B ALMEIDA VIANA 29
CICERO DA SILVA NERI 10
CLARE COOPER 25
CLAUDIO JOSE NETO GEDA 16
CLEUSA SALVINA R M BARBOSA 13
DELSON ACIOLI WANDERLEY 21
EDERLINDO MENDONÇA NAVARRO 27
EDGAR FRANCISCO DO N. FILHO 04
EDIVANIA SANTOS SILVA DA PALMA 29
EDMAR ASSUNCAO E SILVA 06
EDMAR SANTOS DA SILVA 04
EDNA SARMENTO GAMA 20
EDUARDO NUNO DE MAYA GOMES 20
EDVALDO ROBSON DE L. GUEIROS 03
ELBA CAVALCANTE DA SILVA 05
ELVIRA CANDIDA CERDEIRA SILVA 16
ETIDES GOMES T. DE OLIVEIRA 12
EURIDES BARBOSA DA ROCHA 07

JANEIRO - 2010

EURIDICE MARIA GODOY AMORIM 15
EVELINE BRAGA NOGUEIRA 24
FLAVIA ANDREA GOMES DA SILVA 01
FLAVIA DE BARROS PRADO MOURA 21
FLAVIA MASTRIANNI L. G. DE MELO 14
FRANCISCO R DA R CAVALCANTE 12
GERALDO SOARES DE ARAUJO 20
GILDETE VIEIRA FONTAN 10
GILMAR JONISON LIMEIRA 07
GILSON TEOTONIO DE OLIVEIRA 28
GIVANILDA DOS S LIMA 06
IRINEU FRANCISCO DA SILVA 18
IVONE ALVES DE ARAUJO SALVADOR 14
JANAINA FREITAS BOMFIM DE OLIVEIRA 26
JANICE BARBOSA PEREIRA 12
JAQUELINE CALAZANS BARBOSA 01
JOAO FIRMINO DA SILVA 01
JOAO LUIS DA R A LOURO 13
JOAO OLIVEIRA SANTOS 28
JORVANDETE BRAGA P. DE MIRANDA 29
JOSE CAETANO DE OLIVEIRA 06
JOSE CARLOS BARBOSA SILVA 12
JOSE CLETO DE A ALVES 10
JOSE COUTINHO DE M JUNIOR 03
JOSE EDSON DE M FREITAS JUNIOR 21
JOSE GILMAR OLIVEIRA COSTA 15
JOSE GOMES DE ANDRADE NETO 31
JOSE MARIO DE ALBUQUERQUE 18
JOSETE HOLANDA CARVALHO 11
JOSETE MARIA DA S MONTENEGRO 05
JOSEVAL B DE ALBUQUERQUE 24
JUVENAL BARRBOSA DE CASTRO 18
KARLA MOURA DOS SANTOS 13
LEANDRO RICARDO SALES 29
LEONORA DO NASCIMENTO MELO 27
LUCIANO ALMEIDA COSTA 01
LUCIANO MAYER 15
LUIZ DE WANDERLEY LINS 15
MANOEL DOS SANTOS CALHEIROS 26
MANOEL OMENA FARIAS JUNIOR 21
MARCOS MOUZART ALMEIDA COSTA 09
MARGARIDA MARIA F. FONTAN 28
MARIA APARECIDA C. MONTENEGRO 01
MARIA APARECIDA DE O. PEIXOTO 14
MARIA CARMEM TORRES DE MACEDO 28
MARIA CAVALCANTE DE L. PEREIRA 20

Mais um ano e um período 
que se encerram pelo calendá-
rio oficial, marcando mais um 
ano de lutas, reivindicações da 
categoria ainda não atendidas, 
angústia da incerteza do 
pagamento do 13º salário (até 
o fechamento desta edição não 
confirmada pelo Governo do 
Estado) e a demonstração da 
fragilidade de nossa Lei de 
reajuste, pois dos três trimes-
tres passados de 2009, apenas 
no 2º trimestre, tivemos o 
atingimento parcial do incre-
mento da arrecadação no 
patamar da Lei, que possibilita 
o reajuste do Fisco alagoano.

A categoria se mobiliza 
para, enfim, a discussão da 
proposta, elaborada pela 
comissão, instituída com 
membros da administração e 
dos sindicatos representativos 
da categoria, com uma mudan-
ça radical da sistemática de 
apuração do prêmio de 
produtividade fiscal.

Aguardamos, finalmente, 
a implantação do enquadra-
mento dos aposentados e 
pensionistas, nos termos da Lei 
Orgânica, agora reconhecido 
em parecer da Procuradoria 
Geral do Estado - PGE, 

conquista alavancada pela ação 
judicial impetrada pela ASFAL 
e a pressão da categoria na 
última greve deflagrada.

Enfim, 2010 inicia-se com 
perspectivas da continuação 
das lutas da categoria, diferente 
do pessimismo do inicio do ano 
que agora finda, onde vivíamos 
a incerteza da crise mundial, 
porém com esperanças da 
implementação de medidas 
que recuperem a efetividade 
das ações de fiscalização e 
arrecadação e o controle dos 
gastos públicos desnecessários, 
possibilitando o equilíbrio 
financeiro do estado, sem a 
dependência de empréstimos, 
que apenas alimentam a divida 
pública.

No âmbito da ASFAL 
realizamos no dia 24 de 
outubro, a terceira edição do 
Dia da Saúde da ASFAL, 
direcionado a usuários do 
ASFAL-SAÚDE maiores de 
60 anos, tendo como objetivo 
estimular e orientar sobre 
medidas de promoção à saúde, 
além de prevenção à saúde, 
como também oferecer um 
espaço para troca de experiên-
cias entre os idosos, com 
discussões, vivências e dinâmi-

cas de grupos. 

Em relação a regularização 
do nosso patrimônio, já está 
regularizada a documentação 
do Clube da ASFAL, localizado 
no bairro do Pinheiro. Foi 
publicado também no D.O. em 
27/10/09, através de edital do 
usucapião com prazo de 30 
dias, de um imóvel situado no 
Povoado Massagueira  –  
Marechal Deodoro. Estamos 
aguardando ainda a emissão do 
termo de posse de um imóvel 
em Paripueira. A diretoria tem 
verificado algumas áreas 
situadas em Marechal Deodoro 
e Ipioca visando a construção 
de um novo Clube para a 
ASFAL, sem ônus para o 
associado. Estamos avaliado 
também propostas apresenta-
das pelo Clube do Pinheiro, 

MARIA DA SALETE TEIXEIRA ROCHA 10
MARIA DAS GRACAS N VASCO 27
MARIA DE FATIMA L. V. PEREIRA 13
MARIA DE LOURDES COSTA 24
MARIA DE LOURDES M. ROCHA 06
MARIA ELZA GONCALVES CAVALCANTE 22
MARIA JOSE DE ANDRADE SIQUEIRA 26
MARIA JOSE DE FRANÇA SILVA 28
MARIA JOSE DE LIMA SANTOS 02
MARIA JOSE DE MOURA 18
MARIA JOSE S DE A SOUZA COSTA 23
MARIA JOSE SANTANA 06
MARIA LIDIA LESSA FERREIRA 03
MARIA LUIZA DE ALBUQUERQUE 13
MARIA SILVANA LEITE DA SILVA 13
MARIA VALDEREZ DA S. AMORIM 31
MARINETE ANJOS DOS SANTOS 19
MARIO JORGE C. TORRES 21
MARLETE PATRIOTA DE CARVALHO 26
MARLON DA ROCHA SOARES 08
MAURICIO DA SILVA GAMA 19
MAURO ASSIS XAVIER 06
MERYZE DA ROCHA SOARES 20
MIRTES ALLAN LIMA MIRANDA 04
NESTOR FERREIRA TENORIO 08
NILDA LOURENCO BARBOSA 10
ODETE NOBRE E SILVA 04
OLIMPIA LIMA BELTRAO 07
PASCOAL CARRAZZONI FILHO 21
PAULO BARTOLOMEU RAMOS BARROS 18
PELOPIDAS MAGO P. DE ARGOLO 06
RENATO GONÇALVES DA SILVA 21
RICARDO ANDRE DE HOLANDA LEITE 30
ROBERTO DE ABREU 29
RONALDO GUEDES DE ARAUJO 26
ROSEANE ACIOLY DA SILVA 17
RUBENS BARROS DE OLIVEIRA 29
SEBASTIANA RODRIGUES CORREIA 19
SILVIA HOLANDA CARVALHO 12
TATIARA MOREIRA DA SILVA 02
TEREZINHA DE J.S.A.MURITIBA 29
THALLES CERQUEIRA DE MELLO 30
UZIEL ALVES MARQUES 01
VERONICA MARIA C. BARACHO 16
VERONICA MARIA S MONTENEGRO 06
WALDEMAR ARAUJO SANTA C O JUNIOR 17

onde estamos realizando  uma 
pequena reforma na sua 
pintura, para maior conforto 
dos nossos associados, até a 
definição de uma nova área de 
lazer.

Parabenizamos ainda a 
vitória das nossas pensionistas, 
que após uma grande luta da 
qual a ASFAL participou 
diretamente, conseguimos o 
cumprimento da Lei de Nº 
6.951/2008, com o pagamento 
de diferença devida as pensio-
n i s t a s  n o  d i a  2 9 / 1 0 .  
Continuamos analisando a 
negação da paridade para as 
pensionistas com benefício 
concedido após 2004. Caso o 
direito não seja reconhecido, 
impetraremos ação judicial 
para reparação do direito.

Por fim, parabenizamos 
t o d o s  o s  f i l i a d o s  a o  
SINDIFISCO pelas eleições 
realizadas no dia 05 de novem-
bro, que ocorreram em clima 
de plena harmonia e tranquili-
dade, com duas chapas sendo 
colocadas à disposição dos 
filiados. Desejamos êxito a 
chapa vitoriosa e esperamos 
manter a luta conjunta que 
temos envidando em prol da 
categoria.

É preciso manter a luta para que tenhamos um 2010 de vitórias
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A  F E B R A F I T E  -  

Federação Brasileira de 

F i s c a i s  d e  Tr i b u t o s  

Estaduais promoveu, em 

Maceió, nos dias 24 e 25 de 

setembro no Hotel Salinas 

Ipioca, o VIII Encontro dos 

Planos de Saúde. O evento 

contou com a presença das 

A s s o c i a ç õ e s  d o  F i s c o  

Brasi le iro que operam 

planos de saúde e de entida-

des de Estados que não 

p o s s u e m  p l a n o s ,  m a s  

estudam a sua criação, 

coordenada pela Federação.

Foram debatidos temas 

de relevância atual no 

contexto dos planos de 

saúde de autogestão, entre 

eles a Tributação pelo ISS 

das despesas administrati-

vas, Índices de Desempenho 

da Saúde Suplementar - 

IDSS, que avalia a atuação 

dos planos de saúde pela 

ANS, utilização do Portal 

UNIDAS nas compras de 

materiais especiais de alto 

custo, implantação de portal 

de comunicação que teve 

como palestrante o técnico 

de informática da ASFAL 

Thyago Sampaio.

Houve também, durante 

o evento, apresentação do 

Programa de Assistência 

D o m i c i l i a r  –  A S FA L -

PRAVIDA, pela Dra. Flávia 

A g u i a r ,  c o o r d e n a d o r a  

médica do ASFAL-SAÚDE, 

a lém de encontro dos 

setores operacionais dos 

planos de saúde.

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

F E B RA F I T E ,  Ro b e r t o 

Kupski considerou a reunião 

m u i t o  p r o d u t i v a ,  p o i s  

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

grande relevância para o 

futuro dos planos de saúde 

ligados a federação. Kupski 

aproveitou para agradecer 

ao presidente Luiz Antonio 

e toda a equipe da ASFAL 

pela receptividade e a 

excelente organização do 

evento.

ASFAL recebe Encontro Nacional de Planos de Saúde

Presidente da FEBRAFITE Roberto Kupski agradece a ASFAL

Mesa com os gestores de planos de saúde do Fisco brasileiro

A coordenadora do ASFAL PRAVIDA apresentou o Programa

O presidente da ASFAL Luiz Antonio dirigindo uma das mesas O funcionário da ASFAL Thyago Sampaio falou no enveto
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ICMS com os Autos de 

Infração Pagos, assim como os 

Débitos Pagos, conforme 

explicado acima. Este quadro 

revela que os Autos de Infração 

pagos correspondem em média 

a 0,06% da arrecadação. 

Quando se trata de todo 

volume de recuperação de 

crédito este percentual sobe 

para 3,8%. Neste contexto, 

devido ao grande volume de 

crédito constituído, estes 

valores recuperados são muito 

baixos e apesar de requerer um 

enorme esforço para a sua 

cobrança.

C o n c l u i n d o ,  p o d e - s e  

afirmar que o atual modelo 

repressivo não tem êxito em 

homologar os lançamentos de 

parcela s ignif icativa dos 

contribuintes do estado, além 

disso, medindo seu sucesso e 

eficácia com a lavratura de 

Autos de Infração, sobrecarre-

ga os setores de julgamentos 

provocando acúmulo de 

processos com pouco resultado 

na sua cobrança, com o agra-

vante de influir precariamente 

na arrecadação do ICMS do 

Estado. Isto aponta para a 

necessidade urgente de se 

buscar alternativa para reverter 

este quadro e criar bases para 

uma cultura preventiva e 

conciliadora no seio do fisco 

estadual.

Como contribuição, para 

minimizar as frustrações do 

modelo atual na recuperação 

de crédito, deixamos as 

seguintes sugestões: 

1 C r i a ç ã o  d e  u m  

programa efetivo de monito-

ramento de contribuintes, 

que envolva todos os audito-

res fiscais e todos os contribu-

intes, com foco nos mais 

s ignif icativos.  Onde os 

auditores fiscais fossem 

responsáveis pelo desempe-

nho da arrecadação dos 

contribuintes sob seu acom-

panhamento, justificando a 

sua queda. 

2 C r i a ç ã o  d e  u m  

instrumento intermediário 

entre a espontaneidade e a 

lavratura do auto de infração. 

Funcionaria assim, o auditor 

fiscal após análise dos livros e 

documentos, recomendaria 

ao contribuinte a correção 

das irregularidades esponta-

neamente. O auto de infração 

só seria lavrado com a não 

regularização do problema 

após o prazo determinado.

3 Divulgação sistemáti-

ca para os contribuintes das 

informações que a SEFAZ-

AL dispõe da sua movimen-

tação, tipo: SINTEGRA, 

DAC, Conta Corrente do 

ICMS, Cadastro, etc.

4 C r i a ç ã o  d e  u m  

programa efetivo de cobran-

ça  adminis t ra t iva  com 

flexibilidade e poder de 

negociação dos débitos 

constituídos.

Estas sugestões atacam 

de frente alguns problemas 

crônicos da SEFAZ-AL, 

entre eles à homologação 

efetiva dos lançamentos de 

todos os  contr ibuintes  

importantes para a arrecada-

ção do ICMS. A eliminação 

de grande quantidade de 

autos de infração que hoje 

são lavrados por irregularida-

des que seriam facilmente 

corrigidas, sanadas ou pagas 

sem as pesadas multas, 

evitando a demora e o alto 

custo para o erário e contri-

buinte dos processos de auto 

de infração. 

Também, amenizaria a 

imagem do auditor fiscal que 

hoje é visto com o repressor 

que só aparece na empresa 

para multar ou até mesmo 

fechá-la. Se bem que isso não 

es tar ia  descar tado ,  só  

aconteceria no último caso. 

Por conseguinte, o auditor 

fiscal funcionaria como um 

gestor de uma carteira de 

clientes, dando-lhes todo 

apoio legal para que eles 

cumpram bem com os seus 

deveres para com o estado. 

Os quais teriam supervisores 

e chefes que acompanharia e 

controlariam o seu trabalho. 

Estas  mudanças  de 

forma planejada satisfaz de 

maneira realista a inquieta-

ção em  reduzir os pontos 

fracos que um modelo de 

mais de quarenta anos 

t o r n a n d o - o  m o d e r n o ,   

eficiente e que estabeleça 

bases para amenizar os 

atritos históricos na relação 

fisco x contribuinte.
 

*Resumo do Artigo apresen-

tado como exigência parcial para 

obtenção do Título de Especialista 

em Auditoria, Controladoria e 

Perícia pela Fundação Alagoana 

de Pesquisa, Educação e Cultura / 

Faculdade de Tecnologia de 

A lagoas  (FAPEC /  FAT) .  

Orientador: Prof. Esp. Célio 

Lima. Disponível na íntegra nos 

sites www.febrafite.org.br e 

www.asfal.com.br. Gilson Antonio 

da Silva é FTE IV,  Gerente de 

Execução da Ação Fiscal – DIFIS-

S E FA Z - A L  e  E c o n o m i s t a  

formado pela UFAL.

 

Exercício

 
Arrecadação

 
Autos de 

Infração Pagos

 

% Autos pagos 
/Arrecadação

 

Débitos Pagos

 
% Débitos Pagos/ 

Arrecadação

 2004

        

924.707.459,01 

           

404.931,62 

 

0,04%

      

26.467.138,59 

 

2,9%

 
2005

    

1.055.864.879,62 

           

487.834,09 

 

0,05%

      

38.899.915,81 

 

3,7%

 

2006

    

1.221.073.208,73 

           

424.000,83 

 

0,03%

      

45.674.858,22 

 

3,7%

 

2007

    

1.342.539.465,76 

        

2.031.335,52 

 

0,15%

      

45.668.735,34 

 

3,4%

 

2008

    

1.527.635.403,44 

           

576.766,65 

 

0,04%

      

71.229.501,26 

 

4,7%

 

TOTAL

    

6.071.820.416,56 

        

3.924.868,71 

 

0,06%

    

227.940.149,22 

 

3,8%

 

 

Quadro 2 – Recuperação de Créditos 

dos Exercícios 2004 a 2008

Fonte dos Dados: SEFAZ



 

A legislação tributária 

delineia os passos para que a 

fiscalização atue na sua 

função de homologar os 

lançamentos dos créditos 

tributários que o estado tem 

com seus contribuintes. No 

âmbito do Imposto Sobre 

Operações Relat ivas  à  

Circulação de Mercadorias e 

Sobre Prestações de Serviços 

de Transporte Interestadual, 

I n t e r m u n i c i p a l  e  d e  

Comunicação (ICMS) o 

processo de fiscalização na 

Secretaria de Estado da 

Fa z e n d a  d e  A l a g o a s  

(SEFAZ-AL) tem, ao longo 

do tempo, gerado números 

significativos que, diante de 

uma analise criteriosa, pode-

se vis lumbrar aspectos 

importantes do trabalho de 

fiscalização e oportunidades 

valiosas para melhorar seus 

resultados. 

Assim, o Quadro 1 

mostra os contribuintes 

at ivos no Cadastro de 

Contribuintes do Estado de 

Alagoas (CACEAL), isto é, 

que estão habilitados à 

efetuar operações de compra 

e venda tributadas pelo 

ICMS. Mostra também as 

auditorias fiscais realizadas 

anualmente entre 2004 a 

2008. Vale salientar que estes 

números são obtidos soman-

do-se as Ordens de Serviços 

(OS) destinadas aos traba-

lhos de auditoria fiscal no 

âmbito da DIFIS, chamadas 

de ação fiscal, excluídas as 

diligências de processos. 

Observa-se ainda, o cálculo 

percentual das fiscalizações 

efetuadas sobre os contribu-

intes ativos.

Como se observa no 

Quadro 1, dos Contribuintes 

A ASFAL realizou no 
sábado dia 24 de outubro, a 
terceira edição do Dia da 
Saúde da ASFAL, organizado 
pela coordenadora médica do 
ASFAL-SAÚDE Dra. Flávia 
Aguiar, no Espaço Ativo 
localizado na Av. João Davino 
em Mangabeiras. O evento foi 
direcionado a usuários do 
ASFAL-SAÚDE maiores de 
60 anos, tendo como objetivo 
estimular e orientar sobre 
medidas de promoção à 
saúde, além de prevenção à 
saúde, como também oferecer 
um espaço para troca de 
experiências entre os idosos, 
com discussões, vivências e 
dinâmicas de grupos.

Na programação houve 
oficinas de alongamento, de 
memória, Fatores de Risco 
para quedas, Equilíbrio e 
P o s t u r a ,  O r i e n t a ç õ e s  
Nutricionais e Exercícios de 
Vozes. Todos os participantes 

Ativos entre 2004 a 2008, em 

média 9% foi fiscalizado 

anualmente, significando 

dizer que este é o percentual 

de lançamentos que  foram 

homologados. Entendendo 

que o fisco tem 5 anos para 

homologar os lançamentos 

feitos pelos contribuintes, 

então pode-se deduzir que o 

máximo que o fisco alagoano 

consegue homologar  é  

próximo de 45% dos lança-

mentos feitos por seu contri-

buintes, ficando 55% homo-

logado por decurso de prazo.  

Neste cenário, conclui-se 

que o atual modelo emprega-

do no trabalho de fiscalização 

na SEFAZ é ineficaz, porque 

deixa de fora do crivo da 

fiscalização uma parcela 

significativa dos lançamentos 

efetuados pelos contribuin-

tes que podem estar certos ou 

não. Além disso, a depender 

da qualidade do planejamen-

to, que orienta as ações 

fiscais para determinados 

contribuintes, pode deixar de 

fora potencias sonegadores. 

Outro grande desafio da 

SEFAZ-AL neste momento é 

encontrar uma forma de 

evitar  que  grande  parte   do

trabalho de auditoria da 

SEFAZ-AL, resulte em 

acúmulo de processo de Auto 

de Infração no setor de 

julgamento, na Dívida Ativa 

ou em alguma gaveta dos 

diversos setores por onde 

estes processos passam no 

curso de seus tramites. O que 

pode reverter este quadro é a 

mudança do modelo e a da 

própria cultura repressora do 

fisco estadual. A fiscalização 

preventiva terá mais sucesso 

do que o modelo atual. 

Hoje um dos aspectos 

que ainda motiva a eficiência 

na ação fiscal é o Prêmio de 

Produtividade que é medido 

pela realização da tarefa em si 

e pela lavratura do Auto de 

Infração, este com mais 

destaque como medida do 

sucesso do trabalho. Em 

épocas passadas o prêmio 

pela lavratura do Auto de 

Infração eram creditados 

com o efetivo pagamento, 

hoje basta o seu protocolo. 

Do ponto de vista de que o 

fiscal-auditor não é o cobra-

dor, nem o executor da dívida 

não lhe cabe a cobrança, é um 

e n t e n d i m e n t o  c o r r e t o .  

Ficando esta função para 

setores especializados na 

S E F A Z - A L  e  n a  

Procuradoria Geral  do 

Estado. 

C o m p r o v a n d o  e s t a  

realidade tem-se os números 

da efetiva recuperação de 

créditos dos últimos cinco 

anos, que são os débitos 

constituídos e pagos. Para 

melhor entendimento este 

números foram divididos em 

dois grupos: os Autos de 

Infração Pagos, que repre-

sentam os valores recebidos 

dentro de 30 dias após a 

ciência do contribuinte, 

classificados e identificados 

através do código de tributos 

1546-0  ICMS Auto de 

Infração. E os Débitos Pagos, 

que são os débitos recebidos 

após os 30 dias da ciência do 

contribuinte, classificados e 

identificados pelos diversos 

códigos que resultam em 

arrecadação com acréscimos.

O  Q u a d r o  2  –  

Recuperação de Créditos dos 

Exercícios 2004 a 2008, 

retrata um comparativo 

percentual da arrecadação do 

O modelo de fiscalização e sua influência

na arrecadação do Estado de Alagoas
participaram das oficinas, 
tiveram orientação odontoló-
gica, ocorrendo revezamento 
entre os grupos, contando 
com uma equipe multidisci-
p l inar  de prof iss ionais  
especializados e o apoio de 
credenciados do ASFAL-
SAÚDE.

Com a realização destes 
eventos, já em sua terceira 
edição, a diretoria da ASFAL 
vem buscando o bem estar e a 
segurança de seus associados, 
pensando na valorização do 
ser humano. Esse evento é 
parte do programa ASFAL-
PRAVIDA, coordenado pela 
médica Dra. Flávia Aguiar 
que desenvolve um projeto na 
área preventiva e, social, pela 
assistente social  Vânia 
Pinheiro, proporcionando à 
sua clientela mudanças de 
hábitos, incentivando a 
promoção e recuperação da 
saúde.

III edição do Dia da Saúde é sucesso total
O evento tem como objetivo orientar sobre a prevenção à saúde dos idosos, melhorando a qualidade de vida

Imagem da segunda edição do Dia da Saúde da ASFAL em 2008

Almoço e lanche balanceado foi servido aos participantes

Divididos em grupos foram orientados sobre vários temas

Todos ouviram as orientações dos profissionais das diversas áreas

A diretoria prestigiou o evento

Equipe que participou desta terceira ediçãoForam realizados exames de glicemia e verificação de pressão
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Exercícios

 
2004

 
2005

 
2006

 
2007

 
2008

 
Contribuintes Ativos

 

18.789

 

20.374

 

20.520

 

21.158

 

20.882

 
Auditorias Fiscais

 

2.454

 

2.048

 

1.161

  

         
1.153 

  

2.073

 

% Contribuintes Fiscalizados

 

13%

 

10%

 

6%

 

5%

 

10%

 

 

Resumo de artigo acadêmico do FTE IV Gilson Antonio da Silva

Quadro 1 – Contribuintes Ativos e Auditorias Fiscais 

Realizadas por Exercício

Fonte dos Dados: SEFAZ



O Tempo está passando mesmo mais rápido?
* Marcos Lima

Andei  fazendo essa  
pergunta a muita gente, e a 
resposta tem sido afirmativa 
para a maioria das pessoas, 
pois sentem realmente o 
tempo “voando”, 

O que você caro leitor 
acha? O fato é que há uma 
aceleração da expansão do 
universo e, portanto do tempo, 
porém isto ocorre em escalas 
que não podem ser sentidas 
por nenhum habitante da 
terra, isto é tão imensamente 
maior, que nossos sentidos 
percebem o que ocorre.  

Alguns acham que a 
resposta é não! O tempo não 
está passando mais rápido? 
Por que então nós sentimos 
que um ano, por exemplo, 
passa cada vez mais rápido do 
que o outro, 2009 começou, 
daqui a pouco chegou o 
carnaval, depois a páscoa, 
vieram às festas juninas, daqui 
a pouco estaremos novamente 
enfeitando nossas árvores 
natalinas e... Pronto. Acabou 
mais um ano, mas isto ocorre 
mesmo? Como pode ocorrer 
isto?

Será que é apenas uma 
conseqüência da Percepção. A 
nossa mente sente o tempo 
passar através dos movimentos 
percebidos, das observações, 
ou da Rotina e isto é computa-
do em nosso cérebro de forma 
igual ao computador que entra 
em uma pagina da internet 
pela primeira vez de forma 
mais lenta e depois de “conhe-
cer” o caminho “carrega” mais 
rapidamente a página da 
próxima vez. 

Quando viajamos de 
automóvel e normalmente 
quando vamos pela primeira 
vez a algum lugar distante, nos 
parece mais longe do que 
quando vamos várias vezes 
depois, isto ocorre porque o 
cérebro a primeira vez estava 

com mais atenção e observan-
do tudo à sua volta, o caminho 
as placas etc., quando já 
sabemos o caminho de “cor e 
salteado” não nos preocupa-
mos com detalhes, assim nos 
“distraímos” com outras 
coisas e quando vemos já 
chegamos ao destino.

Agora da percepção para 
a ciência: essa tese interessan-
te sobre o assunto vem dos 
físicos e astrofísicos. Em 
resumo diz o seguinte:

Desde a década de 70 a 
Terra está girando mais 
velozmente em torno do seu 
eixo. Portanto o dia, que é 
medido pela rotação do Sol, 
está passando mais rápido. E 
as partículas subatômicas 
estão vibrando numa freqüên-
cia maior.

Nesse sentido, a rotação 
da Terra estaria sujeita a uma 
velocidade uniformemente 
acelerada, isto é, iria cada vez 
mais rápido. Hoje o dia, em 
vez de 24 horas, teria cerca de 
12 ou 13 horas – isto se 
pudéssemos ter um padrão 
absoluto de medição.

Mas os padrões de 
medição são relativos. O Sol 
continua nascendo a cada 
manhã e, como a aceleração 
ocorre em frações muito 
pequenas, não sentimos nada. 
Quer dizer, temos a sensação 
de que as coisas estão indo 
rápido demais, mas atribuí-

mos isso à agitação do mundo 
moderno e esquecemos o 
assunto.

Bem, mas tem o relógio! 
Esse não nos engana, e 
continua marcando seu tique-
taque a cada 12 horas, sem 
erro.

Os relógios mecânicos 
funcionam com um sistema de 
balanço – se forem de pulso – 
ou de pêndulo, no caso de 
relógios de parede. Os dois 
sistemas estão sujeitos à força 
de gravidade. Ora, se a 
velocidade de rotação da Terra 
está aumentando, então a 
gravidade está diminuindo e, 
portanto,  adequando o  
balanço ou o pêndulo ao nível 
correspondente. Para reforçar 
a tese de que o mecanismo do 
relógio não possui um rigor 
absoluto, os físicos lembram 
que um relógio fabricado na 
Suíça precisa ser regulado para 
funcionar adequadamente na 
região equatorial, onde a 
gravidade é ligeiramente 
menor.

Se quisermos argumentar 
com base num relógio eletrô-
nico ou atômico, teremos que 
lembrar que eles são construí-
dos de materiais que também 
se alteram com a aceleração 
das partículas subatômicas, 
seja cristal de quartzo ou uma 
pedra de césio (Alguém sabia 
que o Césio serve de referên-
cia para relógios atômicos com 
precisão de alguns segundos 
em milhares de anos). 

Como ensinou Einstein, 
no Universo tudo é relativo e 
depende do referencial. Se 
aumentamos a velocidade (em 
direção à velocidade da luz), o 
tempo vai “encolhendo”. Ou, 
para nós, que nada entende-
mos de física, talvez caiba 
melhor a Viagem ao Mundo 
em 80 Dias, do Júlio Verne. 
Caminhando por terra e mar 

em direção ao Leste, Phileas 
Fogg e Passepartout passam 
por diversas peripécias e 
gastam 81 dias no total. Mas 
para os amigos que haviam 
ficado na Inglaterra, haviam 
passado somente 80 dias.

Mas que ninguém fique 
intranqüilo com isto, pois 
nosso artigo deve servir mais 
para reflexão, neste caso, 
tenho uma sugestão e que 
estou procurando fazer sempre 
que possível. Em primeiro 
lugar é necessário viver o mais 
intensamente o quanto seja 
plausível, faça coisas novas e 
diferentes, viaje para lugares 
diferentes, preste bastante 
atenção nesses lugares, viva e 
sinta uma história nova e não 
apenas passe pelo lugar, leia 
muito e intensamente, novos 
conhecimentos sempre nos 
dão mais vida, assista a bons 
filmes, converse sobre assuntos 
e temas mais diversos.

Hoje ouço sempre as 
pessoas dizendo que não tem 
tempo para isto ou para aquilo, 
será que na verdade nós somos 
por essência preguiçosos, é 
mais fácil sentar em frente ao 
televisor e ir apertando o 
controle remoto e mudando de 
um canal para outro, de uma 
besteira para outra. É... Depois 
quando agente vai ver... Já 
passou um dia, outro, depois 
um mês, outro e assim vão-se 
os anos.

Os dinossauros viveram 
aqui durante aproximadamen-
te 200 milhões de anos, mas já 
se foram há 65 milhões. Nós 
pobres mortais estamos aqui, 
dizem os antropólogos, há 
apenas 2 milhões de anos 

Dá para entender? Talvez, 
mas não resolve o problema da 
falta de tempo. Precisamos 
investigar outros caminhos.

 

* FTE IV e Diretor Financeiro da 
ASFAL
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Hoje, 07/10/2009, o dia 

seguinte à comemoração 

dos 25 anos da turma do 

concurso de 1984!

Hora da tradicional 

ressaca e das impressões 

sobre como estamos na 

atualidade...

E o que mudamos da 

contemporaneidade!

Muitas pessoas, grande 

mobi l ização fe i ta pelo 

colega Jacque, homem que 

preserva a leveza de sempre, 

incapaz de atingir alguém... 

em simpatia e amizade uma 

unanimidade!

 Lá estamos nós, os 

jovens veteranos com suas 

desilusões e alegrias, com 

seus percalços e, mesmo não 

s e n d o  o s  m e s m o s  

sonhadores da pretensa 

fantas ia ,  a lguns a inda 

retiram da maturidade certa 

nostalgia!

Vimos pessoas ainda 

vivificadas pelo brilho nos 

olhos, pessoas cujos olhares 

estavam um pouco opacos, 

sem sabermos se pelo 

excesso de oficialidade do 

trabalho ou se o presente lhe 

t r o u x e  m a r c a s  d e  u m 

sofrimento amargo!

M a s ,  e r a  h o r a  d e  

c o m e m o r a r !  P o r  u m  

momento me sentí com a 

mesma magia de quando 

tomei posse aos 19 anos de 

idade, camisa surrada 

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

pseudo sapiência nos olhos, 

eu um recém saído da 

universidade em um tempo 

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

marejava os poros!

C o n f e s s o ,  s e n t í  o  

choque do impacto em cada 

ação fiscal, naquele trabalho 

c u j a  a ç ã o d e n o t a v a o  

contato inicial com pessoas 

ditas rudes em cada fato! 

Não acreditava tanto na 

vivência e sim nos bancos 

escolares... eu, um falante e 

escriba de filosofias de 

bancas antes dos atos e 

fatos!

Cá estou hoje, como 

m u i t o s ,  u m  p o u c o  

decepcionado com alguns 

momentos e pessoas vividos, 

como se estivesse sem ouvir 

a  n e c e s s i d a d e  d a  

experiência e como se  

estivesse com inflamação no 

ouvido!

Sem conhecer o cerne 

profundo dos seres colegas e  

pe los e s tereót ipos das 

pessoas sendo movido!

Sim... estereótipos que 

ainda preservamos sobre 

c a da a mi go q ue l á  se  

encontrava, sem levar em 

consideração o que eles, 

quando os conhecemos, 

passava!

É aquele que ficou como 

o mais atrapalhado... o mais 

mau humorado... o tagarela 

da vida dos outros... o 

inconfiável! Sem notarmos 

q u e  c o m  e s t a  a ç ã o  

m a l t r a t a m o s  n o s s a s  

i d i o s s i n c r a s i a s ,  n o s s a s  

naturais contradições que só 

vemos nos outros, sem medir 

o tamanho com que as 

necessidades sociais tantas 

vezes semearam nossas 

hipocrisias!

Mas, é hora de voltamos 

a ser crianças com a cabeça 

de adulto!

Hora de sabermos que 

aquele momento foi um 

convite a sabermos que cada 

colega estereotipado vive um 

momento diferente dos 

o b s e r v a d o r e s  d i t o s  

“astutos”!

Convido a cada um 

(incluindo eu mesmo!) a 

aprender com a iluminação 

daquelas horas raras a amar 

as pessoas como um um 

eterno tributo! A tratá-las 

c o m o g e n t e  d e  f o r m a 

perene, não apenas nesses 

momentos de bom surto!

Reconheçamos nossas 

r u d e z a s  e  m a l t r a t o s  

aleatórios para com o outro, 

m e s m o  n o s  p r e t e n s o s  

julgamentos por atos e 

palavras ditos justos!

E antes do desfecho 

desta pretensa doce balela... 

e da própria vida...

Junto às as turmas 

anteriores e posteriores 

façamos um balanço de 

créditos e custos!

Em que os resultados 

nos façam seres leves, mais 

amigos, mais sensíveis na 

integralidade...

Seres cuja vida seja um 

eterno brinde de uma festa 

em que nunca ficaremos 

caducos!

Homens e mulheres que 

sorriem para a eternidade do 

viver sem temer a morte, por 

ser ela a continuação da vida 

e o complemento ou induto! 

M e s m o  d i a n t e  d o s  

tradicionais barrancos que 

da saúde nos proporciona os 

sustos!

Sejamos seres... 

Antes que os nossos 

vistam seus lutos!

 
* É Fiscal e atual Secretário de 

Finanças de Arapiraca.

1984 - O Ano Perene
(Uma Prosa Poética Desconexa como os Efeitos do Tempo!)



nome latino de Ásia Menor, que 
deriva do grego Mikra Asia.

O consumo do vinho foi 
evoluindo no mundo e mudando 
o comportamento gastronômico, 
ou se preferir, enogastronomico, 
social e a economia tomou novo 
rumo. Países como a França, 
Portugal, Itália, têm sua econo-
mia enriquecida pela produção 
vinífera. São lideres de mercado, 
suas safras de uvas são famosas 
por originar vinhos finos de 
excelentes qualidades, conside-
rados os melhores do mundo.

Quando Pedrito Álvares 
Cabral empreendeu sua viagem 
de férias ao Brasil, trouxe barris 
de vinho e água. A água, durante 
a viagem, apodreceu pelo tempo 
de armazenamento, causando 
diarréia na marujada. O vinho 
aguentou os dias, os meses e 
serviu para mitigar a sede dos 
navegadores. 

Neste episódio, vamos 
muito mais além. A viagem era 
árdua, cheia de incertezas, de 
saudades da família, da terra 
natal. Em todas às viagens o 
retorno não era garantido, 
quando voltavam, sempre era, às 
vezes, menos da metade da frota 
e muito menos da metade de 
embarcadiços. Da esquadra de 
Cabral, dos treze navios que 
saíram de Portugal retornaram, 
apenas, cinco.

O vinho, não só nas viagens 
de descobrimentos, mas, em 
todas as viagens marítimas 
daquela época, servia como 
fonte de alívio aos dissabores, 
para minimizar as saudades, 
enfrentar o sofrimento, a luta 
trabalhosa, penosa dentro dos 
navios e, naturalmente, brindar e 
matar a sede.

JESUS
Conta-se no evangelho de 

João, aliás, é só lá que se conta 
esta história bíblica. Jesus, seus 
discípulos e sua madre, foram 
convidados para um casamento 
na cidade de Canaã.  (Seria esta 
cidade, em homenagem ao filho 
de Noé, o omi dos primeiros 
goles desregrados, descomedi-
dos?)

No melhor da festa, falta 

vinho. Jesus, alertado por sua 
mãe Maria,  concebe seu 
primeiro milagre e em seis jarras 
com água, faz a transformar em 
mais de seiscentos litros de 
vinho.

O exemplo, que se tira é que 
o vinho não é uma bebida 
anticristã, ela, hoje, faz parte de 
rituais de muitas religiões, não só 
dos seguimentos religiosos 
cristãos, como também de várias 
outras religiões.

Tomem como exemplo o de 
Dom Pérignon que foi um 
monge beneditino (Sainte-
Menehould, 1639 - Abadia de 
Saint-Pierre d'Hautvillers, 24 de 
setembro de 1715) que inventou 
o método para a fabricação do 
champagne  denominado  
Método Champenoise. Hoje é 
uma marca e a mais famosa de 
champanhe no mundo.

MITOLOGIA ROMANA E 
GREGA: BACO & DIONISO

Baco, na cultura romana, é o 
deus do vinho, da ebriedade, dos 
excessos, especialmente sexuais, 
e da natureza. As festas em sua 
homenagem eram chamadas de 
bacanais - a percepção contem-
porânea de que tais eventos eram 
"bacanais" no sentido moderno 
do termo, ou seja, orgias, ainda é 
motivo de controvérsia.

A pantera, o cântaro, a vinha 
e um cacho de uvas. Outras 
associações que não eram feitas 
com Baco foram atribuídas a 
Dioniso, como o tirso que ele 
empunha ocasionalmente.

Dioniso, Diónisos ou 
Dionísio era o deus grego 
equivalente ao deus romano 
Baco, das festas, do vinho, do 
lazer e do prazer.

Conta-se que Dionísio foi 
quem ensinou a cultura da vinha, 
a poda dos galhos e o fabrico do 
vinho.

Ele passeou e atravessou 
toda a Ásia ensinando a cultura 
da uva. Ele foi o primeiro a 

plantar e cultivar as parreiras, 
assim o povo passou a cultuá-lo 
como deus do vinho.

E agora? 
Noé, Baco ou Dionísio?
“NO VINHO ESTÁ A 

VERDADE”
In Vino Veritas – Em 

tradução literal, significa: No 
Vinho Está a Verdade. Era 
costume dos romanos, tal 
afirmativo. Na realidade a frase 
vai além da simples percepção.  
Com isso eles queriam dizer que 
a embriaguez soltava a língua e 
fazia a verdade vir à tona. 

Experimenta dá um bom 
porre de vinho, em uma reunião 
em sua casa com todos os seus 
parentes e amigos, quando eles 
tiverem tomado umas boas 
garrafas, passe a observar o 
comportamento de todos, veja as 
suas revelações mais íntimas 
provocada pelo vinho. Uns ficam 
mais valentes, outros, menos. 
Uns mais machos outros menos. 
Uns mais ricos, outros, menos, e 
assim vai à farra mostrando o que 
só Sigmund explica.

Em todo o mundo mediter-
râneo, considerava-se o vinho e o 
azeite de oliva como o símbolo 
da civilização, ao passo que a 
cerveja e a gordura animal 
seriam os símbolos da barbárie.

No Brasil a nossa primeira 
refeição é uma boa xícara de café 
com pão.

Em diversas culturas no 
mundo, especificamente os 
eurasianos na idade média e até 
hoje, costumam no seu desjejum 
tomar um copo de vinho com 
pão. 

Costuma certos europeus, 
em nossos dias, preferir um copo 
de vinho às refeições, a tomar um 
refrigerante ou suco de frutas.

E você, ta fazendo o quê?
Se você se considera um 

enófilo!
Vá tomar ............. seu 

vinho!!!   

IN  VINO  VERITAS

Quem tomou o primeiro 
porre?

Teria ele, inventado o 
vinho?

Depois de quarenta dias e 
quarenta noites só vendo água e 
mais água, Noé, o homem que 
salvou animais e gente do 
dilúvio universal, tinha que 
inventar algo diferente para 
beber, e, em certa ocasião, 
inventou o vinho.

Nos tempos de Adão & 
Eva, a primeira dama do paraíso, 
esta senhora que gastava menos 
dinheiro com roupas que Marisa 
Letícia, já andava com uma 
folha de parreira na frente de sua 
genitália para esconder aquelas 
partes pudendas, então, Noach, 
como Noé é chamado pelos mais 
íntimos em hebraico, sentiu que 
o sabor da fruta-uva era diferen-
te, tinha gostinho de quero mais. 
Um certo dia, antes de morrer 
aos 950 anos, Noach resolveu 
tomar aquele porre de vinho, daí, 
ele viu a verdade nua e crua.

Noach foi encontrado, pelo 
seu filho Cam, em sua tenda, 
completamente nu e sem às 
mãos nos bolsos. Tava lá com 
cara de ressaca, não lembrava 
que se embebedara do vinho 
produzido de sua própria videira. 

Como fora visto por seu 
filho Cam, naquele estado etílico 
e sem a veste talar, o cara virou 
uma fera, amaldiçoou Cam e seu 
filho Canaã.

Pesquisas arqueológicas 
sugerem que a mais antiga 
produção de vinho teve lugar em 
vários locais da Geórgia, Irã e 
China entre 6 000 e 5 000 a.C. 

Muitos estudos arqueológi-
cos tornam-se mais claras, e 
apontam para a domesticação da 
videira, em sítios do Oriente 
Próximo, Suméria e Egito, no 
início da Idade do Bronze, desde 
aproximadamente 3 000 a.C.

 Para outros historiadores o 
vinho nasceu a mais de sete mil 
anos na Ásia menor. Anatólia 
(ou península anatoliana) é uma 
região do extremo oeste da Ásia 
que corresponde hoje à porção 
asiática da Turquia. É também 
freqüentemente chamada pelo 

Entre os serviços que a 

ASFAL oferece aos seus 

associados está o de Serviço 

Social, que tem o objetivo de 

interagir em meio aos proble-

mas, necessidades, interesses e 

dificuldades para atender aos 

associados da ASFAL e 

usuários do ASFAL-SAÚDE 

tanto em relação à assistência 

prestada pelos credenciados, 

como também para solucionar 

dúvidas,  reclamações  e  

informações sobre atendimen-

tos nos hospitais, nas clínicas, 

bem como nos convênios de 

reciprocidade. Responde pelo 

setor a assistente social Vânia 

Pinheiro, que atua também 

através do Programa de 

Assistência Domiciliar - 

ASFAL-PRAVIDA.

Todos os usuários que 

precisem de atendimento 

podem se utilizar dos serviços 

da assistência social da 

ASFAL. Essa necessidade 

pode ser em nível hospitalar 

ou domiciliar, tanto para o 

titular como para o seu 

familiar e/ou dependente que 

necessite de assistência.  

Também podem procurar o 

serviço aqueles que, nos 

internamentos, são acometi-

dos de mau atendimento ou 

mesmo aqueles que necessi-

tem de esclarecimentos sobre 

o ASFAL-SAÚDE, cobertu-

ras e direitos.

O serviço também está 

disponível através de visitas 

Serviço Social da ASFAL atende a todos os associados
Serviço está disponível para associados da ASFAL, usuários do ASFAL-SAÚDE e do Programa PRAVIDA

domiciliares, pessoalmente e 

por telefone, esclarecimentos 

sobre procedimentos, cober-

turas e direitos dentro do 

plano de Saúde, encaminhan-

do as solicitações à Diretoria 

e/ou a Coordenação Médica.

É tarefa do serviço social 

a visita social aos hospitais 

credenciados ,  onde  os  

pacientes  visitados são 

aqueles em internamento 

prolongado, idoso ou não, 

bem como aqueles que 

procuram a ASFAL para 

agendamento de cirurgia 

eletiva. São visitados ainda os 

idosos com complicação 

hospitalar, patologia crônica e 

uso elevado dos serviços, 

merecendo uma assistência 

continuada no seu domicílio.

É a assistente social quem 

realiza a visita domiciliar para 

abertura do protocolo de 

avaliação, para diagnóstico 

social e ingresso no programa 

A S FA L - P RAV I DA .  O  

assistente social é o responsá-

vel pela coleta de dados 

sociais, pois embora a obser-

vação dos aspectos sociais de 

um paciente possa parecer 

uma atribuição de toda a 

equipe de saúde, o diagnóstico 

social, que um assistente social 

pode fazer, será com certeza 

mais completo e elucidativo 

quanto aos encaminhamentos 

necessários para cada caso.

Vânia atua diretamente 

em apoio aos profissionais que 

trabalham em domicílio, 

fazendo parte da equipe do 

PRAVIDA, no apoio direto ao 

médico,  fisioterapeutas,  

nutricionistas, fonoaudiólogos 

e terapeuta ocupacional, 

fazendo a ligação entre o 

paciente, sua família e os 

problemas encontrados.

Vânia Pinheiro é a assistente social da ASFAL
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No dia 06 de novembro 

mais de 70 fiscais da turma 

de 1984 participaram de 

um almoço pela passagem 

dos 25 anos de sua posse. A 

comemoração foi organi-

zada pelo FTE IV Jacque 

Damasceno e contou com 

o apoio da ASFAL, que 

também realizou sorteio 

de brindes entre os presen-

tes.

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

elogiaram bastante a 

iniciativa, onde puderam 

relembrar histórias e se 

confraternizar de forma 

descontraída. O clima de 

harmonia e nostalgia 

tomou conta de todos, 

tornando-se um momento 

de grande satisfação e 

contentamento. Os orga-

nizadores prometeram 

manter a tradição, com 

novos encontros deste tipo 

nos próximos anos.

A ASFAL parabeni-

zou os fiscais pela passa-

gem dos seus 25 anos de 

posse ,  ressa l tando a 

grande contribuição de 

todos no engrandecimen-

to do trabalho do fisco 

alagoano durante estes 

anos,  desejando votos de 

muita felicidade e novas 

realizações. 

Turma de 1984 comemora 25 anos de posseHomenagem comemora 70 anos do colega Airton Almeida
Mais de setenta fiscais estiveram reunidos em restaurante em clima de grande harmonia e nostalgia

Os amigos de Airton Almeida com camisas em sua homenagem

Todos fizeram questão de prestigiar os 70 anos do amigo

Todos desejaram amizade e saúde ao colega por muitos anos

22 anos no mesmo local, Airton 

é uma unanimidade de simpa-

tia e exemplo para todos, 

especialmente aos mais jovens, 

pela sua disposição e saúde ao 

completar seus 70 anos em pela 

atividade esportiva, dando uma 

verdadeira aula de vigor e 

espírito esportivo.

Os seus colegas desejaram 

muitos mais anos de vida, 

esperando sua presença 

sempre firme a cada sábado, 

quando podem desfrutar da 

sua amizade e saúde. 

Uma partida comemorativa reuniu os amigos de Airton no «racha da Ilha» no dia 17 de outubro

Comemoração foi em clima de grande descontração

Amigos de longa data rememoraram boas histórias

Diretoria da ASFAL prestigiou o evento

Mais de setenta fiscais participaram do evento

A ASFAL organizou, 

juntamente com seus colegas 

que jogam futebol na “Ilha” 

aos sábados,  uma homenagem 

ao Fiscal Airton Almeida, que 

completou 70 anos. A home-

nagem ocorreu no dia 17 de 

outubro com um jogo come-

morativo, que teve a participa-

ção dos companheiros de 

esporte que ao longo dos anos 

têm partilhado da amizade do 

já aposentado colega Airton.

Entre os participantes do 

“racha da ilha”, que completou 

3326-6801 - 3311-9487 - 9968-2443
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O momento foi de congraçamento e descontração



OFISCO - Como surgiu o 

convite para assumir a DIFIS?

IRINEU - A DIFIS está tendo 

uma dificuldade que em outros 

estados já está superada. É 

preciso definir até onde vão as 

atribuições da DIFIS. Isso vem 

ao longo dos anos criando 

divergências dentro da própria 

administração e, como eu 

tenho um bom trânsito, tanto 

com a administração como 

com os colegas que estão na 

DIFIS, eles entenderam que eu 

era a pessoa mais indicada para 

fazer essa ponte e pacificar as 

relações. 

OFISCO - Qual estilo de 

trabalho pretende adotar?

IRINEU - Após um levanta-

mento inicial, eu identifiquei 

que algumas tarefas precisam 

estar no papel. Os grupos de 

trabalho, por exemplo, preci-

sam de uma normatização. É 

preciso ter uma regra que 

defina onde começa a ação da 

DIFIS, até onde vai a ação da 

DIRAR e da DIPLAF. Hoje há 

uma área cinzenta e é preciso 

clarear essa situação. O que vai 

nos ajudar muito são os 

sistemas que a SEFAZ estará 

adquirindo. Estamos receben-

do sistemas dessas diversas 

diretorias que funcionam sem 

esses problemas em outros 

Estados. Isso já vai identificar 

quem faz o que, já que os 

próprios programas em si 

delimitam e determinam essas 

atribuições. 

OFISCO – Que mudanças 

pretende fazer?

IRINEU - Hoje um mesmo 

grupo de trabalho fica respon-

sável pela fiscalização de um 

supermercado e um moinho de 

trigo, por exemplo, que estão 

no GT Alimentação. Isso 

confunde muito, então precisa-

mos especificar melhor. Estou 

querendo criar um grupo de 

trabalho especializado em 

equipamentos da ação fiscal, 

outro voltado para os contribu-

intes que não atendem às 

notificações,  então esse 

detalhamento dos grupos de 

trabalho é vital para nossa 

ação. 

OFISCO – E os sistemas de 

acesso a informações ?

IRINEU - Outra questão que 

precisamos resolver é em 

relação ao acesso ao banco de 

dados para a pesquisa do Fiscal 

que vai atuar em determinada 

ação. Hoje esse acesso é difícil 

e muito trabalhoso. Precisamos 

de um sistema que faça essa 

pesquisa de forma simplifica-

da, colocando na mão do Fiscal 

os dados que ele precisa para 

realizar aquela ação, da forma 

mais simples possível. Eu 

acredito que até janeiro de 

2010 muita coisa já esteja 

funcionando.

OFISCO – Esse trabalho vai 

melhorar a arrecadação do 

Estado?

IRINEU - O Estado de 

Alagoas possui um espaço para 

aumentar sua arrecadação e a 

DIFIS dará sua contribuição 

neste processo, quando estiver 

realizando seu papel fiscaliza-

dor de forma adequada, 

fechando as possíveis brechas 

que possam existir e, de forma 

pedagógica, marcando presen-

ça diante do contribuinte, para 

ele sentir a presença firme e 

eficiente da fiscalização. Outra 

ação caberá ao Estado, ao 

adotar uma política fiscal que 

atraia indústrias e serviços para 

o Estado. É preciso também 

buscar aumentar a arrecadação 

de setores que podem contri-

buir mais e não estão fazendo, 

como por exemplo, o setor de 

transportes, que tem um 

grande potencial, mas arrecada 

muito aquém do que poderia. 

OFISCO - Há um clima de 

desmotivação hoje na SEFAZ, 

como pretende reverter essa 

situação?

IRINEU - Você pode ter 

motivação por dois motivos: se 

vê o resultado do seu trabalho 

sendo positivo, ou tendo um 

retorno financeiro  que  

entenda ser satisfatório para 

você. Aqui na DIFIS o que me 

cabe é poder fazer com que o 

Fiscal tenha satisfação no 

retorno do seu trabalho, o que 

ainda não está ocorrendo. O 

colega não está se sentindo 

produtivo. Eu estou trabalhan-

do para que seu trabalho possa 

dar os resultados que o Estado 

precisa e ele veja que está 

sendo útil e importante, e se 

sinta motivado e produtivo. 

OFISCO - Como analisa a 

ação do Comitê Gestor e as 

tarefas  distribuídas, que 

segundo o pessoal da DIFIS 

prioriza apenas a fiscalização 

de obrigações acessórias e 

pequenas empresas?

IRINEU - É importante que 

quando um Fiscal vá a uma 

pequena empresa ele saiba 

por que está fazendo aquilo. 

Ele precisa saber que aquela 

nota que ele vai buscar 

naquela pequena empresa, 

quando somada a centenas de 

outras pequenas empresas, vai 

gerar uma sonegação brutal, 

trazendo prejuízos enormes 

para o Estado. Então eu acho 

que houve uma falta de 

comunicação, porque quando 

você entende o motivo 

daquela ação, sua importância 

e o retorno que ela vai trazer, 

fica mais fácil realizá-la. Então 

é preciso dizer ao colega 

porque ele está fazendo 

aquilo. Que aquela ação pode 

parecer não ter grande 

repercussão, mas na hora que 

ele tomar conhecimento de 

que aquela nota que ele está 

coletando ali pode configurar 

um crime tributário de grande 

repercussão. Então essa 

informação precisa ser dada, 

para que o Fiscal realize 

aquela ação sabendo que está 

fazendo algo importante. 

OFISCO – Quem tem o papel 

de planejar a ação fiscal no 

seu entendimento?

IRINEU - O planejamento da 

ação fiscal tem que começar 

pela DIFIS. Não como vinha 

sendo feito. O pessoal da 

DIFIS irá verificar quais as 

necessidades, tratar como o 

setor de monitoramento, 

sendo levado para os diretores 

e finalmente ao Comitê 

Gestor. Quais os meios e como 

vou fiscalizar isso o Comitê 

Gestor vai dizer. Então o 

caminho estava errado e isso 

não era intenção nem do 

Comitê, nem dos colegas. É 

preciso ter a participação de 

quem vai executar a fiscaliza-

ção no início do planejamento. 

Então quando o Comitê 

Gestor enviar a tarefa, o 

colega que vai executar vai 

saber que foi ele quem indicou 

essa ação lá no começo. E não 

pode ser diferente. Não estava 

dando certo e não pode dar 

certo como estava sendo feito, 

porque não estava tendo a 

participação do Fiscal no 

início da cogitação do que 

deve ser fiscalizado. O Fiscal 

que vai executar tarefa não 

pode se sentir alijado por 

processo, não é assim que 

funciona em nenhum lugar do 

mundo. 

OFISCO - Como está o 

andamento da ação dos 

cartões de crédito? 

IRINEU - Toda e qualquer 

informação enviada por uma 

administradora de cartão de 

crédito é apenas um indício. 

Entre a informação do cartão 

de crédito e a realidade da 

empresa existe uma diferença 

grande. É preciso verificar isso 

com cuidado e atenção. Então 

é preciso fazer uma triagem 

dessas empresas, ir até cada 

uma delas, verificar a escrita e 

somente aí tomar alguma 

atitude, diante do que for 

confirmado nesta análise. Mas 

eu acredito que ainda neste 

ano de 2009 esta ação será 

realizada. Não notificando 5 

mil empresas, mas pegando 

uma amostra pequena e 

trabalhando de forma eficien-

te, mostrando para as demais o 

que nós podemos fazer com 

elas, o que garante um proces-

so pedagógico muito mais 

eficiente. Quando o contribu-

inte vê a barba do vizinho 

pegando fogo, coloca a dele de 

molho. Esse procedimento é 

muito mais interessante.

OFISCO - Você foi um dos 

principais defensores da 

proposta de reajuste salarial 

atrelada ao crescimento da 

arrecadação. Após mais de um 

ano de sua implantação, que 

avaliação faz dessa proposta? 

Foi positiva para a categoria?

IRINEU - Eu considero que 

essa lei é uma das coisas mais 

inteligentes  que  foram 

propostas  últimamente,  

porque ela garante o direito da 

fiscalização ter reajuste, sem 

fazer nenhum tipo de atrela-

mento, o que seria inconstitu-

cional, muito menos deixando 

a critério de o governo estabe-

lecer esse reajuste, tendo que 

enviar proposta à assembléia e 

toda aquela tramitação que é 

muito delicada. Por que a lei 

diz que, havendo disponibilida-

de de caixa, com o aumento da 

arrecadação, haverá o ganho 

para a categoria. Outra coisa é 

que ela mobiliza toda a SEFAZ 

para o controle e o aumento 

dessa arrecadação, que passa 

por nós mesmos, somos nós 

fiscais e técnicos de finanças 

quem monitora essa situação e 

detecta quando houve aumen-

to ou não. Ela é uma lei 

transparente e constitucional, 

porque não vincula receita com 

despesa, ela apenas condiciona 

o que é uma diferença imensa. 

OFISCO – Que palavra você 

daria à categoria e em especial 

aos fiscais da DIFIS em 

relação ao trabalho que 

pretende realizar?

IRINEU - Em menos de dois 

meses em que estou aqui, 

tenho recebido cem por cento 

do apoio dos colegas. A DIFIS 

tem me dado toda a assistência. 

Eu passei  muito tempo 

afastado da atividade fiscaliza-

dora e estava meio enferruja-

do, mas tenho tido toda a ajuda 

que preciso, toda gentileza e a 

presteza necessárias para que 

juntos possamos realizar um 

trabalho que atenda ao 

interesse de todos. Estou muito 

satisfeito com o ambiente 

humano e profissional da 

DIFIS. Eu sou um embaixador 

da DIFIS diante da administra-

ção, porque sei que estou com 

uma equipe competente e 

muito dedicada.

Irineu Torres: “O planejamento da ação fiscal tem que começar pela DIFIS”

Drª Janine Cavalcante Soares 
Ortodontia e Ortopedia Facial - UFBA

CRO/AL - 2442

SOS DAY CLINIC
Av. Almirante Álvaro Calheiros, 134
Mangabeiras, Maceió - AL
Fone: 82 3033-1159

CLÍNICA ODONTOLOGIA AVANÇADA
Rua Saldanha da Gama, 375
Farol, Maceió - AL
Fone: 82 3221-1596

Irineu diz que está tendo todo apoio dos colegas

Em entrevista exclusiva a OFISCO, o novo diretor da Diretoria de Fiscalização - DIFIS, fala do trabalho que pretende realizar, das mudanças necessárias e diz que a DIFIS deve ser a origem do processo de fiscalização
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