
"ENCONTRE RILDO OLIVEIRA NO FACEBOOK"

Associados da ASFAL 

mantém espaço de lazer 

e confraternização todos 

os sábados há mais de 

25 anos.

Veja na página 10

ASFAL participa do 10º Congresso Nacional

e 5º Internacional da FEBRAFITE

ASFAL participou do 10º Congresso Nacional e o 5º Congresso Internacional da 

FEBRAFITE - Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais. O 

evento ocorreu de 31 de maio até 03 de junho, na cidade de Bento Gonçalves no Rio Grande do 

Sul. Associados e diretores da ASFAL participaram do evento, quando puderam discutir 

sobre diversos temas de interesse do Fisco Nacional, juntamente com mais de 500 

participantes de vários estados e do Distrito Federal.                   PÁGS. 08 e 09
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Entrevista com 
nova diretora de 
Educação Fiscal
Glácia Tavares

Racha da Ilha há

mais de 25 anos

 proporcionando

lazer aos 

associados

Novo telefone ASFAL: 3214-8200

 3214-8200

Fundada em
10 Agosto 1960

Asfal Saúde

Camarote especial para o Fisco no Pinto da Madrugada
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Fotos gentilmente cedidas por Heron Carvalho

Foto Heron Carvalho

 ASFAL, ASSIFEAL, SINDIFISCO e SINDAF organizaram um camarote exclusivo para o Fisco 

Estadual, no Restaurante do 1º andar do Pavilhão de Artesanato, na orla da Pajuçara, no sábado 

dia 07/02/2015, contando com música ao vivo e um buffet especial.
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JUNHO - 2015
   ADAUTO AQUINO BASTOS                                       05

ADRIANA DE FATIMA DO COUTO SANTOS 19
ADRIANA GUSMAO MOREIRA 05
ADRIANA MARIA SILVA PEREIRA 22
ADRIANA PAULA DE MENDONCA CAETANO 03
AFRANIO MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR 07
ALDEMIR LAERCIO DA SILVA 29
ALEXANDRE CAMPOS RULL 13
ALFREDO JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA 29
ALGEDI COSTA WALTER 18
ALICE MARIA APRIGIO DE LACERDA 30
ALYSON DA CUNHA BARBOSA SATO  16
ANA CONSTANTINA OLIVEIRA S DE AZEVEDO 17
ANA EDNA KITERIA LUDOVICO P BORGES 12
ANA PAULA CARNEIRO DE A ALMEIDA 29
ANDRE CANSANÇÃO CALHEIROS 26
ANTONIO CALHEIROS COSTA 09
ANTONIO JOAREZ PINHEIRO 23
ANTONIO MALTA NETO 15
ANTONIO ROBERTO BONFIM MARQUES 17
ARILDA DE VASCONCELOS SILVA 27
ARLETE CALIXTO DE MELO MARQUES 25
ARLINDA CAMPOS DE LIMA 15
ARLINDO VIEGAS ALVES 11
BRUNO GALINDO SERENO 26
CARLA LUIZA LIRA DE AMORIM 27
CARLOS ROBERTO MOURA LEAL 26
CHENG JIAHN HSUN 23
CICERO ANTONIO LIMA LOPES 06
CICERO RUBENS DE HOLANDA CAVALCANTI 14
CLAUDETE PEREIRA BARBOSA FIEL 30
CLAUDIO ANDRADE ARAUJO 28
CLAUDIO EMMANUEL M DO NASCIMENTO 01
CLAUDIONOR ARAUJO DE OLIVEIRA 20
CLIFTON VICTOR L. DO NASCIMENTO 01
DELMIRO LUNA 08
DILMA ALVES DE QUEIROZ 22
DIOGENES JOSE DA SILVA MOEDA 01
DIOZETE ARAUJO DE GUSMAO 25
DORALICE EULALIA DE GOUVEIA 18
EDNA DE LOURDES DA SILVA 23
EDSON PINTO MORAES 18
EDUARDO EGYPTO ROSA BASTOS 06
EDUARDO GAMA NETO 03
EDUARDO SOUZA DE CARVALHO 17
ELUZA DE MEDEIROS PEREIRA 16
ENID DE FRANCA COSTA 20
ERONILDES JOSE DE CARVALHO 19
ESTACIO LUIZ GAMA DE LIMA 07
EUZA DA SILVA FARIAS 25
FABIANO BARBOSA DE LIMA 27
FABIO WEINMANN CARNEIRO 23
FABIOLA HOLANDA CARVALHO 05
FERNANDO DE LIMA LISBOA 14
FLAVIA MARIA AGUIAR BRANDÃO 19
FLAVIO NUNES BARBOSA DA SILVA 09
FLEURANGE AMORIM 11
FLORISBELA DA SILVA PINO 15
FRANCISCO ANTONIO DA C.PEDROSA 26
FRANCISCO JOSE PEIXOTO GERBASE 10
FRANCISCO MANOEL G. DE CASTRO 23
GALBA MAIA LOPES 22
GENIVALDO BARBOSA DA SILVA 08
GISELLE VILELA MELO 22
HERACLITO DE ALMEIDA AVILA JUNIOR 26
HIROMI TSUTSUMI 20
IRACEMA SARMENTO DA FONSECA 07
ISABEL CRISTINA BEZERRA BRANDAO 29
ISMAR FIGUEIREDO DA SILVA FILHO 24
IVO REMY RYTCHYSKYI 13
IZABEL FONSECA VIEIRA 04
JACINTO MARTINS DE ALMEIDA 04
JACY SANTA ANA DE JESUS 24
JAIR FLAVIO FERREIRA PASSOS 21
JAQUELINE FERREIRA DE MENDONCA 15
JOAO ANTONIO PEREIRA RAMOS 08
JOAO BARBOSA GUIMARAES 23
JOAO CORREIA DE SOUZA FILHO 13
JOAO OLIVEIRA CABRAL FILHO 16
JOAO PEDRO GAIA NEPOMUCENO 28
JORGE VICENTE DE PAULA 30
JOSE EDSON DOS SANTOS CARVALHO 12
JOSE FERREIRA MENDES 23
JOSE GOMES FILHO 11
JOSE GUIDO DE GUSMAO 29
JOSE MIRONILDES MAXIMO DOS SANTOS 20
JOSE NERIVAL BARROS PACHECO 02
JOSE PETRUCIO DA ROCHA JUNIOR 07
JOSE TADEU PATRIOTA DE OLIVEIRA 25
JOSELITA BARBOSA CAVALCANTI 11
JOSIAS AUGUSTO DA SILVA 12
JOSILEIDE MACHADO DA SILVA 28
JUDITE LIMA DE PAFFER 29
LIGIA BRANDAO VILLAR 29
LUCIA MARIA MOURA DE MELO 26
LUIS RONALDO GRANJA MEDEIROS 16
LUIZ JORGE CESAR TEIXEIRA 02
MAGDIEL MENDES RIBEIRO 09
MANOEL ADAUTO DE AZEVEDO 16
MANUELA COTRIM DE BARROS L PRADO 12
MARCIA TELMA FARIAS DA F FEITOSA 02
MARCO HELDER CHRISTONI 08
MARCOS ANTONIO PEREIRA DE B CORREIA 19
MARCOS JOSE DATTOLI DE SOUZA 03
MARCOS SERGIO DA SILVA FERREIRA NETO 12
MARCOS VINICIUS R V DOS SANTOS 05
MARCUS TULLIUS DE S.FERREIRA 27
MARGARIDA MARIA VIEIRA PONTES 02
MARIA ALICE FERREIRA DA COSTA 03
MARIA APARECIDA C Q DE MELO 15
MARIA DA CONCEICAO TAVARES 01
MARIA DA LUZ OLIVEIRA CAVALCANTE 15
MARIA DE FATIMA B. MONTENEGRO 26
MARIA DELMA PALMEIRA MELO 11
MARIA DO CARMO DA SILVA PEDROSA 26
MARIA HELENA CALHEIROS 10

MARIA JOSE CAMPOS DE LIMA 04
MARIA NOEMI BRAGA DE ALBUQUERQUE 03
MARIA RENAULDE DE MELO 29
MARIA RUTE DE ABRAHAO 17
MARIA SOCORRO FERREIRA DA SILVA 06
MARIA TERESA GOMES DE SOUZA MENDES 26
MARILENE UMBELINO DA SILVA 19
MARINALVA NASCIMENTO DOS SANTOS 29
MARINETE ALVES DE MELO 19
MARINETE LAZARINO TENORIO 24
MARLI DE MAGALHAES DANTAS CORREIA 18
MOAB DE ALENCAR SOUZA 30
NATANIEL BENTO DE OMENA 18
NEIDE PEDROSA CAVALCANTI 11
NELY CALAZANS DO NASCIMENTO 19
NIEDJA BARBOSA DA SILVA 23
NINA SALES DE GOES 24
NIVALDO VALENCA 23
OLAVO DE MELLO GONCALVES 04
PAULO HENRIQUE PEREIRA 04
PAULO RICARDO LANDRE 09
PAULO ROBERTO C TELINO 09
PAULO ROBSON PINTO PAES 29
PEDRO FERNANDES MARTINS 29
RENATA HOLANDA BARBOSA 12
RICARDO CHRISTIANO PETERSEN 30
ROBERTO DA COSTA FREIRE 15
RODOLFO LIMA ARAUJO 20
RODRIGO DE ARAUJO AMORIM 23
RONALDO LINS DA CUNHA 15
ROZELITA SOARES LAZAUSKAS 10
RUTH DE MELO AMARAL 09
RUTH MARQUES DE SOUZA BARBOSA 21
SANDRA MERCI GULFI FERNANDES 19
SEBASTIAO BARBOSA FILHO 21
SELMA SANTOS DE BARROS 23
SERGIO ANTONIO BARBOSA DE FIGUEIREDO 13
SERGIO LUIZ LUNA VIANA 23
SEVERINA RODRIGUES DE SOUZA 08
SONIA MARIA LEAO FEITOSA 07
TANIA MARIA DA SILVA 08
VALDEMAR DA COSTA E SILVA 04
VALDERES DIAS ARAUJO 14
VALERIA PEREIRA 12
VERONICA ZLOCCOWICK DE MELO 12
VILMA VANDERLEI DOS SANTOS 06
VINICIUS ALECIO DE ALMEIDA 09
WAGNER DANTAS BRANDAO 02
ZECILA ANTONIETA DE OLIVEIRA SANTOS 13
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  ADA GONCALVES DE OLIVEIRA                           14

ADALVIO LIMA WANDERLEY 14
ADEMIR EUZEBIO DOS SANTOS 02
AGENOR TENORIO HOLANDA JUNIOR 30
AGNELA CAVALCANTE SOUZA 08
ALBERTO L. BALBINO DA SILVA 27
ALESSANDRO SERGIO B DE VASCONCELOS 11
ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA MADEIRO 19
ALFREDO JOSE PEREIRA 04
ALINE OLIVEIRA DA ROCHA BARROS 14
ALISSON CORDEIRO NOBREGA 09
ANA CERISE P. DE OLIVEIRA 23
ANA PAULA COTRIM DE BARROS LIMA 03
ANTONIO MARCILIO DE A. PEREIRA 23
BARTON TORRES DE MACEDO JUNIOR 02
BLANDINA PEIXOTO GERBASE 09
CARLOS HUMBERTO C.DE LIMA 28
CARMEN LUCIA DE OLIVEIRA 05
CAROLINA MORAIS GUIMARAES 17
CATHARINA FREIRE ARAUJO 15
CELITA BEZERRA DE ALBUQUERQUE LINS 02
CELSO JOSE DAS NEVES 31
CICERO JOSE DA CRUZ NETO 07
CLAUDIO JOSE DE CASTRO REIS 22
CLENILDES CAVALCANTE CARVALHO 12
CYNTIA MARCIA DA SILVA TOLEDO 12
DANIEL BENEVIDES VIANA DE AMORIM 01
DANIEL TEIXEIRA DOS SANTOS 26
DANIELLA CARVALHO DE A GOUVEIA 01
DAYSE TENORIO DA SILVA 01
DERCY ALVES DE MOURA 09
DILMA TORRES LARANJEIRAS 07
DIONE MARIA DE LIMA BARBOSA 18
DJANE BRASILEIRO DE O MARTINS 11
DONATILA FERREIRA DE OLIVEIRA 19
DORIVAL BEZERRA SILVA 19
EDGAR SARMENTO PEREIRA FILHO 18
EDITE CORREIA DA SILVA 15
EDVIRSON DOS ANJOS 10
ELCIR LOPES BARBOSA 02
ELIANE SILVA DOS SANTOS 10
ELIZABETH CAVALCANTI DE MACEDO 11
ELIZABETH TORRES HOMEM LIRA 15
ERALDO ABREU QUINTELA 18
ERIK BARBOSA BISPO 13
ERIVANIA CARLA GOMES SOUSA 24
ERNESTINA BATISTA LUZ CARVALHO 26
ETEVALDO ALVES MARTINS 01
EUNICE DA SILVA GAMA 25
EUNICE PEIXOTO WANDERLEY 30
EUZEBIO FRANCISCO SANTOS 10
FABIANO CALHEIROS DA SILVA 12
FERNANDA VILAR O DE CARVALHO 10
FERNANDO ANTONIO DE S T CAVALCANTE 17
FLORIPES MARIA KUMMER S FREITAS 08
FRANCISCO JOSE TENORIO MAGALHAES 16
FRANCISCO PADILHA ARAUJO 18
GENIVALDO SILVA REIS 12
GEORGE FRANKLIN REGO DAMASCENO 15
GILBERTO DE LISBOA SOARES 07
GILDENOR DE FARIAS COSTA 13
GLAUBER ARTHUR NASCIMENTO DA SILVA 11
GLAUCIA LIMA DE OMENA 22
GUIDO LESSA WANDERLEY 12
HELDER JOSE BARROS TEIXEIRA 25
HELENA CAVALCANTI LEAO 20

HELENA CRISTINA PIMENTEL DO VALE 21
HENRIQUE DOS SANTOS ANDRADE 03
HUGO BARROS LIMA 24
IRINEU TORRES DA SILVA FILHO 06
ISABELLA CARVALHO DE ARAUJO 03
IVALDO LOPES PIMENTEL FILHO 05
JAIME ROBERTO CAMPOS V DOS SANTOS 30
JANIRA VIEIRA DE SOUZA 12
JONAS CAMARA E SILVA JUNIOR 05
JONHE TENORIO ABS 11
JONICE MARIA GAMA DA SILVA 04
JORGE LUIZ DE M TORRES 21
JOSE ALFREDO RODRIGUES DE AMORIM 22
JOSE ARNALDO DA SILVA 18
JOSE ARNALDO LESSA BELTRAO 03
JOSE CARLOS BRASILEIRO JUNIOR 27
JOSE CRISTOVAO DE OMENA 13
JOSE DE ARAUJO 16
JOSE DE CASTRO JATOBA 02
JOSE DJALMA B.DE ALMEIDA 05
JOSE EDMO DEOLINDO DOS SANTOS 16
JOSE KLEBERTH TENORIO 23
JOSE MARCIO VIEIRA PASSOS 26
JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA 21
JOSEFA CORREIA DA SILVA 10
JOSENIL QUIRINO COSTA 28
JUAREZ PININGA PESSOA AZEVEDO 14
JULIANO ACIOLY FREIRE 14
JULIO AFONSO FREITAS M NASCIMENTO 14
KATIA CHRISTINA SOUSA FAUSTINO 18
KAYO CESAR DA SILVA 05
LAURA DA SILVA MONTEIRO 05
LAURA MARIA MELO C DE BARROS 21
LIVIA KARLA DE AMORIM OLIVEIRA 25
LOUISE AMARAL DE ARAUJO 29
LUIZ ANTONIO ALVES BARRETO 08
LUIZ ANTONIO TENORIO MAGALHAES 01
LUIZ CAMPOS TEIXEIRA NETTO 28
LUIZ CARLOS AKIO MATSUMOTO 27
MANOEL ALVES FEITOSA FILHO 31
MANOEL LEITE DOS PASSOS NETO 17
MANOEL TEIXEIRA COSTA 17
MARCOS ANTONIO BATISTA 03
MARCOS GOMES RANGEL 17
MARCOS JOSE MEDEIROS DE OLIVEIRA 12
MARIA ALBA MOREIRA LINS 14
MARIA CARMELIA AGRELLI SARMENTO 24
MARIA DE FATIMA DE MELO FREITAS 31
MARIA DO CARMO ATAIDE 16
MARIA DO CARMO CAVALCANTE TORRES 10
MARIA DO SOCORRO P DE OLIVEIRA 27
MARIA GIZELLA TORRES TENORIO 04
MARIA JACQUELINE PEIXOTO GERBASE 07
MARIA JOSE ACIOLY FREIRE 11
MARIA JOSE SILVA DE CARVALHO 19
MARIA LOPES MILHOMES 07

MARIA LUCIA DE ARAUJO 01
MARIA MADALENA LINS 07
MARIA MONICA DA SILVA BEZERRA 29
MARIA OLIVA PEREIRA FERREIRA 17
MARIA PALMIRA ALENCAR 18
MARIA SILENE DE MESQUITA PONTES 28
MARIA STELA DE A FERREIRA 06
MARIA TEREZA LIMA DE MORAES 29
MARIETA BASTOS DE CARVALHO 03
MARINA SOARES DE MELO 10
MARINEIDE ALENCAR DOS S ROZENDO 31
MARLENE CARNEIRO LEMOS 26
MATHEUS JOSE ALECIO DE ALMEIDA 30
MENDELL BANDEIRA EMILIANO DA SILVA 19
MILTON ROQUE DE LIMA 23
NELSON MENDONCA ARAUJO 10
NEYDE MOREIRA DE FARIAS 05
NIVALDA LIMA MERCENAS 12
NORMANDO DE CAMPOS DORIA 15
ODILON VIEIRA DE CARVALHO 09
OLDEMBERG FONSECA PARANHOS 30
OMIR PEREIRA DA SILVA 29
OSCAR MELO DE ABREU NETO 27
OSWALDO SOUTO DA ROCHA FILHO 16
OTAVIO AUGUSTO DE MELO ACIOLI 14
PAULO CASTRO CARDOSO DA SILVA 09
PEDRO DA ROCHA 17
PEDRO ELIEZER SANTIAGO GUEDES 01
PEDRO NETO SOARES GAIA 23
PLINIO JOSE AMORIM 02
RAFAEL MOREIRA PEIXOTO 11
RAQUEL BUARQUE TENORIO LIRA 04
REJANE CARVALHO ALBUQUERQUE 26
RICARDO DE CARVALHO C CALADO 13
RITA DE KACIA SANTOS VANDERLEI 09
RIVADAVIA PEREIRA LEITE 23
ROBSON TAVARES MENDES JUNIOR 28
ROMMEL VEIGA CALADO 01
ROSALVA FREITAS ROCHA 19
ROSANGELA TORRES CAVALCANTE 04
SIMONE DE LIMA VASCONCELOS 03
SORMANI SERGIO DE C. CERQUEIRA 22
SUELI APARECIDA NICOLA VOLPI 19
TADEU DAS CHAGAS FERREIRA 25
TANIA MARIA DE FREITAS MELRO 17
TELMA KUMMER FREITAS 08
THALES CASADO LIMA FRANCA 24
TIAGO ALMEIDA CORREIA 27
TOME CARLOS DO REGO CAVALCANTE 27
VITOR DE LIMA SARMENTO 06
VIVIANA MARTINS PONTES LUCENA 21
WANDERLEY JARDIM AGUIRRE 20
WELLINGTON V.DE SOUZA 09
WESLEY SERBIM UMBELINO 23
YALDO PIMENTEL LEITE SANTOS 13

Ivado Lopes Pimentel Filho

Janete da Graça Lopes

Jonhe Tenório Abs        

José Vasconcelos Santos 

José Walter Padilha de Melo 

Marcelo da Rocha Sampaio

Marcos Antonio Garcia

Marcos Sérgio da Silva Ferreira Neto

Maria de Fátima Santos          

Maria Estela Lima de Omena 

Mario Galindo Martins        

Reinaldo Vasconcelos Malta

COMISSÃO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

- Emílio Marcelino Lins

- José Vasconcelos

- José Walter Padilha

- Reinaldo Malta

- Marcos Sérgio da Silva Ferreira Neto  

COMISSÃO DE JUSTIÇA E ÉTICA

– Ivaldo Pimentel 

- Marcos Antônio Garcia

- Maria Estela Lima de Omena

- Gildenor de Farias Costa

- Maria de Fátima Santos 

O FISCO é o órgão de divulgação da Associação do Fisco 

de Alagoas - ASFAL. Fundado por Ênio Barbosa Lima em 

Janeiro de 1976.

DIRETORIA DA ASFAL

Diretor Presidente - Luiz Antonio Tenório Magalhães

Vice Presidente - Elvio Cavalcante Costa

Diretor Secretário e Administrativo - Yesus Lins

Diretor Secretário Adjunto - Christiana Santa Rita Voss

Diretor Financeiro – Marcos Fernandes de Lima

Diretor Financeiro Adjunto - Paulo Castro C. da Silva

Diretor Social - Giselle Vilela Melo

Diretor de Relações Públicas e Comunicação – Erik Bispo 

Diretor de Esportes - Epson Acioli Silveira

CONSELHO DELIBERATIVO

Presidente - Cícero Angelino Santana 

Vice-Presidente - Aderval Viana de Oliveira 

Primeiro Secretário - Eronildes José de Carvalho 

Segundo Secretário - Jacque Damasceno Pereira Junior

COMPONENTES

Edvaldo Ramos de Oliveira    

Emílio Marcelino Pessoa Lira Lins 

Eraldo Ferreira Lessa             

George Franklin Damasceno  

Gildenor de Farias Costa      

COORDENADOR MÉDICO

ASFAL-SAÚDE - Dra. Flávia Maria Aguiar 

SUPERVISOR ADMINISTRATIVO

Carmerino Monteiro de Carvalho 

PRODUÇÃO DO JORNAL

Edição, redação, diagramação eletrônica, fotos, revisão - 

Jornalista Ronaldo Granja DRT/AL Nº 429

Projeto Gráfico - Fábio Maranhão

Colaboração - Rildo Gomes (Charge), Erik B. Bispo, Paulo 

Ribeiro, Robson Araújo e Heron Carvalho (fotos).

Qualquer associado poderá expressar sua opinião neste 

jornal. Colaborações devem ser entregues digitadas em uma 

lauda, com 20 linhas. Os artigos assinados não representam 

necessariamente a opinião deste jornal, sendo de inteira 

responsabilidade de quem os assina.

Redação - Rua Artur Vital da Silva Nº 58  Gruta

Fones - Sede Administrativa- (082) 3214-8200/3338-3494 

FAX- (082) 3338-1846 Clube Social - 3241-5044

Impressão - Gráfica Mascarenhas

Tiragem - 2000 exemplares

O Jornal “O Fisco” é uma produção da Assessoria de 

Imprensa da ASFAL.

Estamos atravessando 

um ano de dificuldades na 

economia do Brasil. Em Ala-

goas tivemos grandes mudan-

ças na direção da SEFAZ, 

voltando a cumprir as atribui-

ções da pasta, notadamente 

no combate a sonegação fis-

cal, que ficamos desassistidos 

no últimos oito anos de gover-

no, onde a maquina estadual  

de arrecadação foi totalmen-

te sucateada e ações de fiscali-

zação suspensas, trazendo 

sérios prejuízos a toda socie-

dade alagoana. A nova equipe 

formada na SEFAZ, tem 

desenvolvido ações fiscais 

que tem resultado no acrésci-

mo da arrecadação, apesar da 

recessão que assola nosso 

país.

Toda a categoria do fun-

cionalismo estadual tem 

sofrido com a crise econômi-

ca, pois até agora o governo 

do estado não anunciou a 

reposição salarial pelo IPCA 

do período, devida desde o 

último mês de maio, o que 

tem agravado a situação dos 

servidores, notadamente do 

poder executivo. 

A falta da reposição traz 

consequências perversas 

como o endividamento e des-

motivação aos servidores. As 

categorias e seus sindicatos 

iniciaram mobilizações, que 

visam reconquistar esse direi-

to, descumprido nos últimos 

anos do governo anterior. 

O estado alega sempre os 

limites da Lei de Responsabi-

lidade Fiscal - LRF, esquecen-

do de punir os gestores que a 

descumpriram, ficando pena-

lizado apenas o servidor esta-

dual.

Nessa edição do jornal 

“OFisco” destacamos a parti-

cipação da delegação de Ala-

goas no 10º congresso nacio-

nal e 5º internacional da 

FEBRAFITE. Apoiamos e 

incentivamos com a inscrição 

no evento a participação dos 

nossos filiados, que formando 

uma das maiores equipes, se 

destacou pela participação 

entusiasmada nos diversos 

eventos do congresso.

Também enfatizamos a 

matéria da luta pelo controle 

dos custos assistenciais do 

nosso plano de saúde, na área 

de materiais especiais, que 

oneram absurdamente a fatu-

ra dos planos de saúde e tem 

sido alvo de investigação pela 

polícia federal, visando a nor-

malização do mercado com a 

retirada dos maus profissiona-

is que trazem danos financei-

ros e de saúde, aos beneficiá-

rios dos planos de saúde.

Esperamos a sensibilida-

de do governo para a resolu-

ção da questão salarial dos 

servidores estaduais e, conti-

nuamos, juntamente com as 

demais entidades representa-

tivas da categoria, mobiliza-

dos e prontos para a defesa 

dos nossos direitos.

Unidos somos mais for-

tes.

Junte-se a nós nesta luta!

As dificuldades de 2015 para o funcionalismo estadual
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LFG-PRIMA (Jatiúca)                  Concursos                                20% desconto  3325-1439
SESI                                            Diversos Serviços                     Descontos Especiais 2121-3000

                 EMPRESA                                        RAMO                              VANTAGEM                   FONE

Art´s Gold                                    Ótica, Jóias, Presentes            Descontos Especiais 3336-3030

Gold´Star                                     Ótica, Jóias, Presentes            Descontos Especiais 3336-3100
Posto Amélia Rosa (Jatiúca)       Combustíveis                       6,5% gasolina à vista 3235-3934
Odonto System                           Plano Odontológico                   Condições Especiais 3235-7100
VIP´s                                           Seguradora                       Condições Especiais            0800-7732234
Salão Paulista                             Salão de Beleza                       50% corte 20% outros 3325-4405

FRV Seguradora                         Seguros em Geral                     Seguradora  3354-2911
Reabilit                                        Tratamento Estético                  Descontos Especiais  3320-6174
Uniodonto                                    Plano Odontológico                  Descontos Especiais 2123-3300
Dra. Geonice Rocha                   Tratamento Estético                  Descontos Especiais                 3325-6363
Érico Gonçalves/Hermano Ferro Arquitetos                                 Descontos Especiais                 3338-2663
Dr. Ary Ferreira Nunes                 Clínica de Ortodontia               Descontos Especiais                 3327-3089
Realce                                         Ótica                                         Descontos Especiais                 3338-3494

DISLUB                                       Combustível                       Acumula Pontos p troca            8818-4455
SEUNE                                        Faculdade                       30% desconto mensalidade 3336-2640

CNA-Gruta                                  Curso de Idiomas                     Descontos Especiais 3241-9317

Curso Damásio de Jesus            Concursos                                30% desconto                            4141-5585
Walmar Coelho Breda Junior      Dentista Ortodontia                  Desconto manut./aparelhos       3032-4517
Top Fitness                                  Academia                                 Descontos Especiais                 3223-1300

Escola Manu Ducoulombier        Ballet, Sapateado e Cia            Descontos Especiais                 3023-2089
Integra-Psicologia e Educação   Psicóloga/Psicopedagoga        20% desconto 3327-3533
Gerencial Cursos                        Cursos Contábeis e outros       Descontos Especiais 3202-7061



OFISCO – A que atribui e 

como recebeu o convite para 

assumir esta diretoria?

GLÁCIA - Recebi o convite 

do diretor inst i tucional 

Francisco Gerbase, o motivo 

do convite foi o fato de 

termos implementado e 

implantado o programa de 

educação fiscal, em 1999.

OFISCO – Sua experiência 

anter ior vai contr ibuir 

n e s t e  n o v o  m o m e n t o ?

GLÁCIA - Sim, passamos 

dez anos trabalhando com 

Educação Fiscal no Estado 

de Alagoas, implantamos 

este Programa no Estado, 

este tempo nos garante uma 

expertise com relação ao 

programa e ações inerentes 

ao mesmo.

OFISCO – Qual será sua 

p r o p o s t a  d e  t r a b a l h o ?

GLÁCIA - A  nossa equipe já 

apresentou uma proposta 

(Projeto)  de trabalho ao Dr. 

George Santoro, e demais 

secretários adjuntos, os 

mesmo gostaram, estamos 

iniciando as implantações, 

p o d e m o s i n f o r m a r q u e 

e s t a m o s  a m p l i a n d o  o 

atendimento da nota fiscal 

alagoana, todos os JA'S da 

Sefaz passam a atender e a 

central de atendimento da 

1ª Graf. Também estivemos 

em audiência com o secreta-

rio de educação Luciano 

Brabosa,  e vamos retomar o 

p r o g r a m a  n a s  e s c o l a s 

e s tadua i s ,  e s tamos nos 

reunindo com a educação 

pra viabilizar os nomes dos 

professores que farão parte 

Tantos caminhos percorrí, 

tantos caminhos caminhei, 

tantos caminhos que andei, 

porque os caminhos não se 

acabam, porque eles são 

intermináveis e, até, porque 

eles contam as nossas histórias, 

quando são, na verdade, as 

nossas próprias vidas.

Meu primeiro caminho foi 

ás 2 horas e 10 minutos da 

manhã, do dia 20 de maio de 

1948, quando dei o meu choro, 

afinal cheguei ao Mundo, no 

bairro do Campo Grande, na 

cidade de Murici, em nosso 

estado de Alagoas.

E eles foram surgindo, 

contando  a  sua  própria 

história.  Aos cinco anos 

desfilando no lombo do meu 

c a r n e i r i n h o ,  c h a m a d o 

Príncipe, pelas ruas centrais de 

Murici, na companhia de meu 

querido pai Walfrido, em 

comemoração aos sete de 

setembro. Aos oito anos, na 

companhia de meu amigo 

Newton Calheiros, indo tomar 

banho no rio Mundaú, quan-

do, por sorte, conseguimos 

driblar a esquistossomose. E 

assim fui crescendo, assim vou 

sentindo que o tempo está 

passando, porque ele passa e 

vão se abrindo mais nitida-

da equipe do PEF/Alagoas.

OFISCO – Já fechou sua 

e q u i p e  d e  t r a b a l h o ? 

GLÁCIA - Sim, temos como 

novos integrantes o colega 

Yuri Miranda e a colega 

Juliane Calheiros .

OFISCO – Qual a importân-

cia da educação fiscal para o 

estado?

G L Á C I A -  A E d u c a ç ã o 

Fiscal é ferramenta impor-

tante no desenvolvimento da 

consciência cidadã, posto 

que através das informações  

e de como e porque pagamos 

impostos, podemos desen-

volver uma consciência mais 

proativa na sociedade, a 

educação fiscal nos facilita o 

Coodenadoria de Educação Fiscal apresenta projeto que pretende

trabalhar em parceria com órgãos estaduais e nacionais

Os caminhos que andei                                   
mente, fomos crescendo e 

aprendendo, convivendo com 

a alegria, com a benevolência, 

com a calamidade, com a 

excrecência, com a fidalguia, 

com a ganância, com ignorân-

cia, com a história, com a 

juventude, com a liberdade, 

com o medo, com a negligên-

cia, com a oportunidade, com 

a popularidade, com a qualida-

de, com a regra, com o silêncio, 

com  a  te imos ia ,  com  o 

Universo, com a vitória, com a 

xilografia e com a zebra, que 

nas nossas horas negras ela 

está ali.

Tudo tem o seu significa-

do, porque, afinal, fazemos 

parte desse significado, pois 

ele é a própria essência de 

nossas oportunidades, de 

nossas regras,  de nossas 

vitórias e de nossas vidas.

Os caminhos que andei, 

foram caminhos que me 

ensinaram a amar mais, a 

odiar menos, acreditar mais, 

duvidar menos, pesquisar mais 

e não achar que as coisas vêm 

naturalmente, afinal tem que 

buscar, tem que batalhar, pois 

no Mundo de hoje as coisas 

estão mais difíceis, porque 

estamos vivenciando a lei da 

disputa, porque as facilidades 

já não mais existem, elas estão 

ali para que nós batalhemos 

por elas.

Os caminhos que andei já 

foram caminhos mais fáceis, 

hoje estão mais difíceis, mais 

concorridos, porque concorri-

dos são todos os caminhos, 

sejam eles que para qualquer 

direção possam dar.

Os caminhos que andei, 

eles me levaram a ter muitos 

amores, muitas decepções, 

muitas conquistas, muitos 

amigos de momento, muitas 

orgias, e que orgias! 

Os caminhos que andei me 

levaram estabilidade funcional, 

a estabilidade financeira e a 

estabilidade na própria vida, 

afinal eu procurei aproveitar, 

em tudo que me foi possível, 

que alcançasse isso, pois afinal 

é de oportunidade que os 

caminhos que andamos, eles 

nos ofereceaquilo que pode 

proporcionar. Procure o seu 

caminho, um dia o encontra-

rás!
Robson Araújo - É FTE-IV 

Aposentado,  Conselheiro  do 

Sindifisco e Futuro Membro da 

Academia Alagoana de Cultura.

entendimento do papel do 

estado e também como é 

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

realmente conscientes dos 

nosso deveres e dos nossos 

direitos.

OFISCO – Um eficiente 

programa de educação fiscal 

p o d e  c o n t r i b u i r  c o m o 

aumento da arrecadação?

GLÁCIA - Sim, o papel e 

missão do Fisco não é só 

a r r e c a d a r ,  p r e v e n i r ,  é 

informar também.

OFISCO – Programas como 

o da nota fiscal serão manti-

dos? Quais outros progra-

mas o governo que pretende 

implantar?

OFISCO - Sim, a campanha 

continua, provavelmente 

com mudanças mais atrativas 

e mais as retomadas dos 

programas educacionais nas 

escolas .

OFISCO - A educação fiscal 

é tratada em parceria com 

outros órgãos e entidades? 

Como é esta articulação?

OFISCO - Sim,  o Programa 

de Educação Fiscal na sua 

base traz parcerias funda-

mentais com o Ministério da 

Educação - MEC e a Receita 

Federal e demais instituições 

que estão ligadas a transpa-

rência e desenvolvimento de

c i d a d a n i a ,  c o m o  a 

Controlador ia Geral da 

União - CGU, Tribunal de 

Constas da União - TCU, etc.

OFISCO - Que palavra final 

deixaria para seus colegas do 

Fisco?

GLÁCIA - Que a sociedade 

espera de nós total compro-

misso, não só com a arreca-

dação, mas também com a 

fiscalização da correta da 

aplicação dos tributos, nos 

cabe também informar a 

sociedade sobre esta aplica-

ção correta, através do nosso 

papel como carre i ra de 

Estado podemos contribuir 

para o Estado mais justo e 

igualitário.

A Coordenadora do Programa de Educação Fiscal de Alagoas Glácia Pereira Tavares

vai utilizar sua experiência de dez anos na condução da educação fiscal do Estado.

Robson Araújo

Equipe de trabalho da Educação Fiscal da SEFAZ
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OUVIDORIA
      @ASFAL.
         COM.BR

ouvidoria@asfal.com.br

Reclamações
Sugestões
Denúncias...



O  s u i c í d i o  c o l e t i v o 

proposital, e forçado para os 

demais, do piloto do avião da 

Lufthansa, matou um total de 

150 pessoas.... entre elas 

crianças e adolescentes.

A queda do helicóptero 

q u e  v i t i m o u  T h o m a z 

Alckimin, filho do governador 

d e  S ã o  Pa u l o  G e r a l d o 

Alckimin, vitimou também 

mais 4 pessoas...

Eu moribundo... aqui 

pensando em quantos sonhos, 

planos e palavras não ditas, 

sufocadas antes das belezas 

q u e  f o r a m  m e r a m e n t e 

traçadas no coração de cada 

um!

Qualquer cada um está 

sujeito a isso... se não em võo, 

em automóvel, doença grave, 

bala perdida... ou achada em 

assalto... outros afins!

Não guardemos sorrisos, 

a tenções  e  pa lavras  de 

carinho para um simples e 

incerto amanhã!

Degustemos o nosso cada 

hoje!

S i m ! ! . . .  A m i g o s ! ! . . . 

Ressuscitemos Antes de 

Partir!!...

E ainda vivos, em nossas 

vidas que vivem tão mortas 

para o agora!

Estamos matando nossa 

existência todos os dias, e em 

vida, por submetê-la sempre 

ao acaso de meros e incertos 

amanhãs...

Sim!!.., Ressuscitemos O 

Amor e O Deleite de Viver!!...

Sim... Antes de virarmos 

meros destroços observados e 

lamentados!

-------------------------------------

A insônia  é  pássaro 

silencioso que voa pelas 

noites  enquanto  outros 

dormem!

E levanta levemente... e 

flutua!

Já tranquei as janelas!

-------------------------------------

Todos sabemos que tudo 

um dia finda!

Mas existe uma diferença 

muito grande entre fins 

imprevistos, previstos, e fins 

anunciados ou ameaçados 

com antecipação!

E "eu vos digo":

Nunca  anunc iem  as 

perspectivas dos fins com 

antecipação!

Simplesmente findem 

quando lhes aprouver!

Por que o único fim que 

se anuncia belo, é o fim de 

tarde com chuva!

Sim... Somos vidraças 

molhadas!

-------------------------------------

Ser quem você é... é como 

estudar!

Com o ensino e a socieda-

de de vitrines que temos hoje, 

é fácil fingir muito bem!

--------------------------------------

Maturidade é você viver a 

vida... 

sem se preocupar com as 

"análises psicológicas" dos 

fantoches 

ou de gente bem mais 

desparafusada que você!

..................................................

A última grande guerra 

mundial só serenou totalmen-

te e praticamente na metade 

do século passado...

Deve ser por isso que, 

tendo mais ou menos meio 

século  de  idade,  minha 

geração ainda vive em cons-

tante guerra comigo mesmo!

..................................................

Coisa difícil de saber:

Até onde vale a insistên-

cia?

Sua para outros e de 

outros para vc?

Qual o limite entre o bom 

senso e o bem estar?

..................................................

Hoje sou o que ontem não 

fui...

E o que posso ser, não o 

sou!

A tal de vida é constante

e dolorosa ameaça de 

perda

explícita ou implícita!

.................................................."

Quero morrer crucificado no 

teu peito!"

(Fernando Pessoa)

O que o poeta intenso não 

faz sacro-profanamente na 

palavra?

Belíssimo!!

..................................................

A insônia e a vida são duas 

gladiadoras!

Se brigamos com elas, 

somos valentões!

Se somos derrotados por 

elas, ficamos tristes...

E na tristeza, nem velen-

tia... nem sequer derrota... 

Não se quer nada!

..................................................

Sonhos humanos são 

como unidades de belos 

balões que partem rumo ao 

próximo por do sol!

E, às vezes, eles podem 

lindamente se encontrar para 

um abraço!

..................................................

"Quando guardo o nosso 

amor em minha alegria, a 

tristeza se evade com medo de 

sua grandeza!"

(Fabrício Carpinejar - 

Cronista - em "O Amor Se 

Esquece de Começar")

..................................................

O "Eu sou!".. Tem erros de 

viver gráfico!

É equação viva e gramáti-

ca insubstituível!

No mais, é para quem me 

descreva possível!

..................................................

‘’Cada homem possui 

raízes e asas!"

(Bagwan Shree Rajneesh)

Sonhos e Terra!

Aventura e casa!

Que tenham sempre belos 

planares e belas aterrissagens!

AU REVOIR
*  Er ik  B i spo  (Te imoso 

Andante). Fiscal de Tributos, 

Jornalista, Membro da Associação 

Brasileira de Imprensa)

Notas de um pretencioso louco poético virtual
(in Twitter And Facebook)
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Além do conhecimento, 
valores para a vida

3338-3073 / 3241-9390

Educação Infantil e Fundamental I
(Manhã)

Reforço Escolar e Progressão Parcial

Fundamental II e Médio
(Manhã)

G
ESPAÇO GERENCIAL

Escola de Práticas Contábeis

www.espacogerencial.com
Rua Íris Alagoense, 687,Térreo, Farol (82) 3202-7061

Cursos de Capacitação nas Áreas:

Contábil, Tributária, Financeira, 
Gestão de Pessoas e Gestão de Negócios

O presidente da ASFAL 

Luiz Antonio Tenório Maga-

lhães foi reeleito superinten-

dente da União Nacional das 

Instituições de Autogestão 

em Saúde – UNIDAS/AL. A 

e l e i ç ã o  p a r a  o  b i ê n i o 

2015/2017 ocorreu na sede 

da entidade no dia 20 de 

maio, quando as entidades 

filiadas elegeram também 

Diretor Administrat ivo-

Financeiro: Pátroclus Quin-

tela de Medeiros (GEAP); 

Diretora Treinamento e 

Desenvolvimento: Adriana 

Corado Corrêa de Oliveira 

(CASSI); Diretora de Comu-

nicação: Ana Paula Ribeiro 

Borges Lopes (CAPESESP); 

Diretora Técnica: Mariana 

de Albuquerque Cavalcante 

(ASSEFAZ) e Diretora de 

Integração: Maria Ivonete 

Morais e Silva (CAMED).

A UNIDAS é uma enti-

A ASFAL participou, através do seu presidente Luiz 

Antonio, que também representou a UNIDAS/AL, da sessão 

especial realizada na Assembleia Legislativa, no dia 22/05, 

em homenagem aos 70 anos de existência da Fundação de 

Seguridade Social (Geap). Atualmente, a fundação mantém 

convênio com cerca de cem órgãos da esfera governamental 

(ministérios, autarquias, universidades, fundações, centros 

de pesquisa, entre outros) em Alagoas e em todo o Brasil.

Participaram da sessão, o diretor-executivo da Geap, 

Francisco Monteiro Neto; o presidente da Associação Nacio-

nal dos Auditores-Fiscais da Receita Federal/Alagoas, 

André Vilaça; o diretor de Controle da Geap, Maria do 

Socorro Brito; o gerente regional da Geap Alagoas, Patro-

clus Quintela de Medeiros, além de diversos servidores do 

órgão homenageado.

Presidente da ASFAL é reeleito para

Superintendência da UNIDAS/AL
ASFAL participa de sessão especial

de aniversário de 70 anos da Geap

dade associativa sem fins  

lucrativos, representante do 

segmento de autogestão  no 

Brasil, que compreende um 

u n i v e r s o  d e  m a i s  d e  5 

milhões de beneficiários 

atendidos por programas de 

assistência à saúde adminis-

trados pelas instituições 

filiadas.  A entidade atua por 

meio de 27 Superintendênci-

as Estaduais que congregam 

mais de 140 instituições.

A UNIDAS em Alagoas 

representa cerca de 50 mil 

usuários nos seguintes pla-

n o s  d e  s a ú d e :  AS FA L -

S A Ú D E ,  A S S E F A Z , 

CAMED, SAÚDE CAIXA, 

C A S S I ,  C A P E S E S P, 

P O S T A L  S A Ú D E , 

E M B R A T E L , 

FA S S I N C R A ,  G E A P, 

P E T R O B R A S , 

PLANASSIST, PROASA E 

SESEF.



Paulo César supera dificuldades e volta a ganhar medalhas
Após duas delicadas cirurgias que ameaçavam encerrar sua carreira, PC volta a lutar em alto nível.

Paulo César com a equipe Gracie de Jiu Jitsu

Paulo César já se prepara para o mundial de Jiu Jitsu

O Fiscal e associado da 
ASFAL Paulo César, conheci-
do com PC, participou da 
edição 2015 do Campeonato 
Brasileiro de Jiu Jitsu, realiza-
do de 01 a 03 de maio, na 
cidade de Barueri São Paulo. 
PC foi medalha de bronze na 
categoria médio, faixa preta, e 
vice-campeão brasileiro, 
medalha de prata, na catego-
ria absoluto (sem limite de 
peso).

Paulo César agradece o 
incentivo do presidente Luiz 
Antonio pelo apoio que tem 
recebido da entidade. ‘’Tenho 
orgulho de representar e 
competir em todos os lugares 
onde vou com o logotipo da 
ASFAL em meu kimono’’, 
declara o lutador.

Com a realização do 
mundial da modalidade em 
julho, no Rio de Janeiro, PC 
diz que agora seu foco será 
treinar muito para recuperar 
seu título, já que no ano 
passado não pôde competir, 
por estar se recuperando de 
três cirurgias do ombro e no 
tendão de Aquiles.

O Jiu Jitsu é um esporte 
que aparenta ser individual, 
mais isso é um equívoco, pois 

segundo Paulo César, sem sua 
equipe de treinadores não 
seria possível as vitórias que 
ele tem garantido ao longo dos 
anos. ‘’Agradeço  aos meus 
treinadores Danilo, Yuri e 
todos os componentes do time 
Gracie de Jiu Jitsu, pois sem 
vocês não conseguiria alcan-
çar esse feito. Gostaria de 
agradecer também aos meus 
médicos  Dr .  Alexandre 
Vieira, Dr. André Luis e Dr. 
Samir, por toda assistência em 
minhas cirurgias e recupera-
ção’’, afirma o associado.

Após suas cirurgias Paulo 
César se viu diante de um 
grande desafio, que foi voltar 
a lutar no mesmo nível que 
possuía. ‘’Eu dedico minha 
superação diante de todas as 
dificuldades aos meus filhos 
Cosme Alexandre, Paulo 
César e Saulo César. Esse meu 
filho está também superando 
uma grande dificuldade em 
sua vida, eu digo pra ele: viva o 
agora. Faça aquilo que você 
precisa fazer agora. A oportu-
nidade está dentro de você. 
Quem se ajoelha diante de 
Deus, não se curva diante das 
dificuldades’’, conclui Paulo 
César.
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A ASFAL, através do seu 
diretor secretário Yésus Lins, 
participou do lançamento da 
quarta  edição do Prêmio 
Nacional de Educação Fiscal, 
ocorrido no dia 28 de abril, em 
Brasília. O concurso visa o 
resgate da função social dos 
impostos, o acompanhamento 
dos gastos públicos e disseminar 
a informação sobre quais são os 
tributos, quais as políticas 
públicas são financiadas por 
eles, como se arrecada, como e 
onde  se  apl icam e  como 
fiscaliza sua alocação.

O evento também marcou a 
assinatura do contrato para a 
implantação da Universidade 
Corporativa Febrafite que 
oferecerá cursos na modalidade 
de ensino a distância, com 
programas de qualificação 
p r o f i s s i o n a l  v o l t a d o 
e s p e c i a l m e n t e  p a r a  o s 
servidores do Fisco estadual, 
associados às instituições 
filiadas à Federação. 

Como funciona o Prêmio
O prêmio é dividido em 

duas categorias: escolas e 
instituições, abrange todo o 
país, e visa premiar as melhores 
iniciativas de Educação Fiscal 
em atividade ou realizadas em 
2014.  As inscrições estão 

Os associados da ASFAL Bruno Chaves e Olímpio Rafa-

el (Sócio Honorário), participaram do Ironman Brasil Flo-

rianópolis, realizado no dia 31 de maio 2015. Este ano parti-

cipou do evento a maior delegação Alagoana de todos os 

tempos, com 25 atletas. A competição internacional contou 

com atletas de 37 nacionalidades e mais de 2.000 atletas 

inscritos. Alagoas foi o oitavo colocado geral. 

O Ironman, maior evento de Triathlon do mundo, desa-

fia os atletas a percorrer 3.8 km de natação, 180.2 km de 

ciclismo e 42.2 km de corrida.

O soldado bombeiro Olímpio Rafael, que é sócio  Hono-

rário da ASFAL, destaca que ‘’o Ironman é uma conquista 

diária, onde temos o treinamento de ciclismo como a maior 

dificuldade, não só pelo perigo, mas como pela sua duração. 

Destaco na participação do Bruno a sua força de vontade 

em conciliar os treinos com o trabalho, pois muitas vezes 

ele, em plantão em Maragogi, tinha que fazer seu treina-

mento sozinho, aumentando o grau de dificuldade da con-

quista dele. Por isso destaco a força que esse jovem tem e 

considero um grande HOMEM DE FERRO’’, declara Olím-

pio.

abertas no período de 29/4 a 
30/6.  O regulamento e  o 
formulário de inscrição estão 
d i s p o n í v e i s  n o  s i t e : 
www.premioeducacaofiscal.co
m.br. Nas três primeiras edições 
do prêmio foram enviados mais 
de 400 projetos, de todos os 
estados, além do DF.

A premiação
A  g r a n d e  n o i t e  d e 

premiação ocorrerá no dia 
17/11, em Brasília, com a 
participação dos dez projetos 
f ina l i s tas  do  ano .  Serão 
entregues aos cinco primeiros 
troféus  e  premiações  em 
dinheiro no valor de R$ 15 mil e 
R$ 10 mil para o primeiro e 
segundo lugares, na categoria 
Instituições; e R$15 mil, R$ 10 
mil e R$ 5 mil na categoria 
Escolas. Também será entregue 
u m  C e r t i f i c a d o  d e 
Reconhecimento para todas 
iniciativas participantes da 
edição.

ASFAL participa do lançamento de Prêmio de Educação Fiscal

Associados da ASFAL participam de

evento internacional de Iron Man

AUTORIZE O DÉBITO EM 

CONTA DO SEU

ASFAL-SAÚDE. 

PARA SUA MELHOR 

COMODIDADE OFERECEMOS DUAS 

DATAS 16 OU 25! LIGUE 3214-8200

A ASFAL ofereceu um 

curso de atualização para seus 

funcionários, visando a melhoria 

do atendimento aos seus associ-

ados. O curso de ‘’Retenção de 

Impostos na Fonte’’ ocorreu no 

dia 20/05/2015. Os impostos tratados foram: PIS, COFINS, 

CSLL, IRPJ, IRPF, ISS, ICMS. O curso foi realizado pela 

empresa Recicle, através da consultora Eugenie Tanner. Os 

funcionários Jorge Ferreira e Andréia Almeida (FOTO) foram 

os selecionados para a realização do referido curso.

ASFAL capacita funcionários



Murici, União dos Palmares e 

muitas outras cidades interio-

ranas.

Paralelo as suas funções 

de  funcionário  público, 

concluiu os cursos: científico 

(ensino médio) no Colégio 

Estadual de Alagoas e Técnico 

em Contabilidade na Escola 

Técnica de Comércio de 

Alagoas, em seguida, bachare-

lando-se em Direito pelo 

C e n t r o  U n i v e r s i t á r i o 

CESMAC.

C o m o  f u n c i o n á r i o 

público desenvolveu extraor-

dinária carreira, com pontos 

de notáveis destaques pelos 

c a r g o s  q u e  o c u p o u  n a 

Secretaria da Fazenda e na 

Secretaria de Educação, 

chegando a responder nestas 

duas  Repartições  e  por 

d i v e r s a s  v e z e s ,  c o m o 

Secretário de Estado.

A versatilidade, habilida-

de, zelo, dedicação à função 

pública fez com que se proje-

tasse, criando uma imagem de 

confiança e capacidade que o 

credenciou a servir a vários 

governantes, em funções de 

diretor do tesouro estadual, 

HUMBERTO RODRIGUES
Fiel escudeiro dos servidores do Fisco de Alagoas

Desde cedo, levou uma 

vida dedicada ao trabalho. 

Bem jovem, iniciou suas 

atividades trabalhistas no 

estabelecimento comercial 

Armarinho do Povo, localiza-

do na antiga 1º de Março, hoje, 

Av. Moreira Lima, centro da 

Capital alagoana. Já adulto, 

prestou serviços no SAEM – 

Serviço de Águas e Esgotos de 

Maceió (hoje CASAL) onde 

passou pouco tempo. Com o 

espírito jovem e aventureiro 

encaminhou-se para Recife. 

Por lá, a vida não lhe foi fácil. 

Pelo dia, desenvolvia ativida-

des profissionais de comerciá-

rio em uma sapataria, à noite, 

complementava seu salário 

como revisor do Jornal do 

Commercio. Essa atividade 

jornalística formou a base 

implementadora  de  sua 

habilidade para revisão, leitura 

e redação, que tanto serviu 

para lhe destacar na carreira 

funcional e nas incursões 

classistas.

Humberto Rodrigues da 

Silva é natural de Maceió 

aonde nasceu no dia 21 de 

maio, na Rua Ambrósio Lira, 

no bairro do Farol. Filho de 

Joaquim Rodrigues da Silva e 

Quitéria Emília da Silva.

Em 21 de janeiro de 1951, 

n a  a d m i n i s t r a ç ã o  d o 

Governador Silvestre Péricles 

de Góes Monteiro, ingressou 

como fiscal auxiliar no quadro 

funcional da Secretaria da 

Fazenda, logo a posse, foi 

designado para atuar em 

diversos municípios alagoanos 

como: Maceió, Rio Largo, 

Perrê é membro da A.B.P.L - Academia Brasileira de Pouquíssimas 

Letras (só, 26) e membro da A.I.V.M - Associação Internacional dos 

que Vivem na Moleza.

diretor de material, assessora-

mento especial, chefia de 

gabinete e, no topo da pirâmi-

de,  como Secretário  de 

Estado.

Tudo começou com sua 

nomeação pela administração 

de Silvestre Péricles de Góis 

Monteiro, daí passou a tomar 

entusiasmo pela carreira de 

funcionário público, apren-

dendo rapidamente com 

desenvoltura as diversas 

funções do serviço estatal, 

sendo convidado pelo inter-

ventor Gal.: João José Batista 

Tubino e pelos Governadores 

M a j o r  L u i z  d e  S o u z a 

Cavalcante, Antônio Simeão 

Lamenha Filho ,  Afrânio 

Salgado Lages ,  Divaldo 

Suruagy nos seus três manda-

tos, Guilherme  Gracindo 

Soares Palmeira, José de 

Medeiros Tavares e Manoel 

Gomes de Barros (Mano) 

para ocupar cargos relevantes 

na Secretaria da Fazendo, na 

Secretaria de Educação, na 

Secretaria do Gabinete Civil, 

na Secretaria do Planejamento 

e na Secretaria de Cultura.

Dois pontos marcantes na 

Secretaria da Fazenda foi sua 

designação para representá-la 

em negociações com o Banco 

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

Desenvolvimento - BIRD, um 

trabalho que desafiou sua 

coragem, adquiriu experiência 

e firmaram marcas positivas 

em seu curriculum funcional, o 

outro ponto, ocorreu no início 

da década de oitenta, com a 

criação e estruturação do 

Manual de Fiscalização, uma 

obra altamente técnica que se 

tornou a cartilha orientadora 

para o fisco alagoano em suas 

ações de trabalho, muito útil 

para os fiscais mais antigos 
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como, principalmente, para a 

turma de novos fiscais nomea-

dos em 1982.

Rodrigues foi participan-

t e ,  c o m o  m e m b r o  d a 

Secretaria da Fazenda, do 

Conselho Rodoviário Estadual 

do Departamento de Estradas 

e Rodagens do Estado de 

Alagoas.

A Câmara Municipal de 

Maceió, em ato público e 

solene, no dia 13 de setembro 

de 1996 lhe concedeu a 

Comenda Mário Guimarães.

Na ASFAL - Associação 

do Fisco de Alagoas foi 

p res idente  durante  um 

mandato e, na ASSIFEAL - 

Associação dos Servidores 

Inativos do Fisco de Alagoas, 

também por um mandato.

At u a l m e n t e  é  v i c e -

presidente do SINDIFISCO – 

Sindicato do Fisco de Alagoas, 

cargo que já ocupou por mais 

dois mandatos.

To d a  a  e x p e r i ê n c i a 

adquirida, na passagem pelo 

serviço público, deu-lhe fontes 

permanentes de conhecimen-

tos que hoje utiliza para 

desenvolver suas atividades 

sindicais. Como consequências 

destas  ações  funcionais, 

passou a cultivar e manter o 

hábito  em dar  atenções 

especiais  para  anal isar , 

catalogar leis, legislações e 

normas que se referem às 

atividades dos servidores do 

fisco.

E, por tanto zelo, empe-

nho, dedicação podemos 

considerá-lo fiel escudeiro na 

defesa da classe fiscal das 

Alagoas.

Humberto Rodrigues da 

Silva é casado há cinquenta e 

seis anos com Maria Vitória 

Gonçalves Rodrigues.

O Brasil assistiu a uma 
série de denúncias iniciadas em 
2014 e seguindo até o início 
deste ano, no que ficou conhe-
cida como ''A Máfia das 
Próteses''. Veículos de comuni-
cação de massa como a TV 
Globo, o jornal Folha de São 
Paulo e a revista Época, dentre 
outros, divulgaram o que 
chamaram de escândalo  de 
alguns maus profissionais, que 
chegam a faturar R$ 100 mil 
por mês em esquema que 
desvia dinheiro do SUS e 
encarece planos de saúde.

O mais escandaloso de 
tudo foi a afirmação de que a 
Máfia das próteses coloca vidas 
em risco com cirurgias desne-
cessárias, ou seja, solicitam 
órteses e próteses de alto custo, 
que são superfaturadas para 
que o valor seja rateado entre o 
fornecedor, o hospital e o 
solicitante. 

Essas denúncias foram 
levadas ao ar pelo Fantástico do 
dia 04 de janeiro de 2015. 
Segundo o programa da Rede 
Globo:  ' 'O  esquema usa 
documentos  falsos  para 
enganar  a  Justiça.  Uma 
indústria de liminares que 
explora  o  sofrimento  de 
pacientes, desvia o dinheiro do 
SUS e encarece os planos de 
saúde.

“Esse mercado de prótese 
no Brasil, ele hoje tem uma 
organização mafiosa. É uma 
cadeia,  onde você tem o 
distribuidor,  você  tem o 
fabricante que se omite e você 

tem na outra ponta o médico 
ou o agente que vai implantar a 
prótese”, conta Pedro Ramos, 
diretor da associação dos 
planos de saúde.

O mercado de próteses 
movimenta anualmente R$ 12 
bilhões no Brasil. Elas têm 
várias  finalidades,  desde 
simples parafusos para corrigir 
fraturas até peças complexas 
que substituem partes inteiras 
do corpo. As operações são 
caras.

“Ortopedia,  neuro  e 
cardiologia são os mais lucrati-
vos”, revela uma testemunha.''  

ASFAL-SAÚDE É VÍTIMA

Como plano de saúde e 
mesmo sem ter fins lucrativos, o 
ASFAL-SAÚDE trava uma 
luta diária tentando evitar que 
esse tipo de procedimento 
possa encarecer ainda mais os 
custos para seus usuários.

A diretoria da ASFAL, 
através do seu presidente Luiz 
Antonio, juntamente com o 
setor médico e de cotação, 
realizam uma fiscalização no 
pedido  médico,  visando 
verificar cada solicitação, 
evitando liberar qualquer 
material desnecessário, que 
encareça ainda mais a cirurgia.

Na parte da auditoria 
médica, os profissionais se 
encarregam de analisar os 
materiais solicitados e, caso 
necessário, pedem uma análise 
de um terceiro auditor externo, 
sobre a real  necessidade 
daquele material.

As solicitações médicas 

para fornecimento de órteses e 
próteses são necessariamente 
fundamentadas. Em caso de 
dúvida, os médicos auditores da 
ASFAL fazem contato com o 
médico solicitante para maiores 
esclarecimentos.

Após essa análise médica, o 
material é encaminhado ao 
setor de cotação, onde três 
empresas fornecem valores, 
sendo escolhido o que melhor 
atende ao pedido médico, com 
o menor valor possível.

Com esses procedimentos, 
a diretoria da ASFAL tem 
conseguido reduzir em até 50% 
os materiais solicitados, evitan-
do maiores custos aos usuários 
do ASFAL-SAÚDE e, portan-
to, na cota mensal rateada.

Há casos em que o auditor 
médico participa de cirurgia, 
como observador, a chamada 
auditoria  presencial,  que 
infelizmente encontra ainda 
resistência de alguns prestado-
res, verificando “in loco” no 
centro cirurgico quais  os 
materiais utilizados. Quando 
isso não é possível, o hospital 
envia a conta da cirurgia com 
todas as embalagens devida-
mente identificadas, das órteses 

e/ou próteses utilizadas e os 
relatórios médicos para analise 
da auditoria.

Diante desses procedimen-
tos fiscalizatórios, a diretoria da 
ASFAL luta  para  evitar 
aumento de custos para o plano 
e seus usuários.

EMERGÊNCIA

No caso de cirurgia de 
emergência, o médico realiza o 
procedimento,  que  não 
necessita de autorização prévia 
e, depois, enviada a conta pelo 
Hospital para a ASFAL, que 
verifica, através dos seus 
auditores,  se  o  material 
utilizado realmente era a 
indicado para a  cirurgia 
realizada.

CONFLITOS

A diretoria da ASFAL 
solicita dos seus usuários que, 
diante dessa situação aqui 
informada, evitem o choque 
entre o médico e o ASFAL-
SAÚDE, pois o objetivo do 
plano é sempre oferecer o 
melhor para seus usuários. As 
solicitações médicas para 
cirurgias são sempre agilizadas 
ao menor tempo possível, 
observando-se toda a segurança 
do paciente e, também, a 
legislação vigente. Os usuários 
de posse de pedido cirúrgico 
com a necessidade de materiais 
deve, o mais rápido possível, 
encaminhar a solicitação ao 
setor médico do ASFAL-
SAÚDE,  permit indo  as 
análises e cotações necessárias 
para o fornecimento dos 
materiais.

ASFAL aprimora controles visando evitar custos desnecessários
Um dos maiores problemas de custos desnecessários dos planos de saúde ocorre

na área de órteses e próteses, conforme denúncia da grande mídia



Racha da Ilha há mais de 25 anos unindo associados e amigos
Lazer apoiado pela ASFAL todos os sábados proporciona grande confraternização da categoria
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Quem diria que algo pequeno e redondo, despertaria 

tanta paixão e que fosse tão poderosa, sendo capaz de parar o 

mundo, capaz de causar tanta frustração, capaz de fazer 

sorrir, capaz de fazer chorar.

Dito isso, lembramos que nossa ASFAL proporciona aos 

seus associados dois momentos de lazer para aqueles que 

gostam e admiram a arte do futebol, que são o racha da ilha 

aos sábados a partir das 7:30 da manhã, que fica localizado 

logo após o trevo policial na ilha de Santa Rita e as quartas-

feiras, no clube da ASSMAL no Trapiche, a partir das 16:00 

h. 

Para aqueles que participaram ou que ainda partici-

pam, demonstram que é um verdadeiro prazer fazer parte, 

durante mais de 25 anos, do nosso “Racha da Ilha” de todos 

os sábados e das quartas-feiras na ASSMAL, onde nos reuni-

mos para demonstrar nossa arte futebolística e também 

aproveitar para revermos, fora do ambiente de trabalho, 

nossos colegas e tantos outros que aos poucos vamos incluin-

do no nosso rol de amizades.

O futebol faz parte da vida de todos os brasileiros: 

homens, mulheres, crianças. Todos unidos em torno de uma 

grande paixão nacional, é como dizem : o Brasil tem milhões 

de técnicos. Quem não gosta de assistir a um jogo, sentir a 

emoção de um gol, zoar o adversário pela derrota. Enfim, não 

dá pra negar, somos todos fanáticos por futebol. O futebol no 

Brasil é mais que um esporte, é um estilo de vida, uma forma 

de interagir com a sociedade brasileira. Independentemente 

de classe social, raça ou qualquer outra diferença.

Febrafite que acontece nos 

dias 31 de maio a 03 de 

j u n h o ,  e m  B e n t o 

Gonçalves/RS, e demons-

trou entusiasmo sobre o 

P r ê m i o  N a c i o n a l  d e 

Educação Fiscal, assunto 

t a m b é m a b o r d a d o p e l o 

presidente.  O secretário se 

comprometeu a colaborar na 

d ivu lgação do concurso 

desse ano, numa ação efetiva 

junto às escolas e a sociedade 

em seu estado.

O presidente da ASFAL 

Luiz Antonio, acompanhou 

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

F E B R A F I T E  R o b e r t o 

Kupski, em audiência ao 

Secretário da Fazenda de 

Alagoas George Palermo 

Santono. O evento fez parte 

da agenda da FEBRAFITE 

de visitas aos novos secretá-

rios de Fazenda em todo o 

país e ocorreu no dia 07 de 

Abril, na Sefaz/AL. 

A reunião foi acompa-

nhada do representante 

alagoano na Cotepe e do 

assessor especial do secretá-

r io de Fazenda, Helder 

L ima .  O pres idente da 

Fe b r a f i t e  t r a t o u s o b r e 

diversas pautas de interesse 

da categoria fiscal, como por 

exemplo,  as Ações Diretas 

de Inconstitucionalidade 

( A D I s )  5 2 1 6 / 2 0 1 5  e 

3910/2007, ajuizadas pela 

Federação e que questionam 

o tratamento ao ICMS, 

principal tributo estadual, 

na nova lei do Simples.

Di spos i t i vos  na le i , 

sancionada em 7 de agosto 

de 2014, isentam da substitu-

ição tributária empresas 

enquadradas no Simples, e 

representam um atentado à 

competência tributária dos 

E s t a d o s  e  d o  D i s t r i t o 

Federal na arrecadação do 

ICMS. “A Federação não é 

contrária a simplificação da 

tributação, porém, deve ser 

feita de forma que não traga 

prejuízos  aos entes públi-

c o s ,  n o t a d a m e n t e  a o s 

estados que perderão uma 

receita considerável do seu 

principal imposto”, enfati-

zou Roberto Kupski. As 

novas regras começaram a 

valer a partir de 1º de janeiro 

de 2015 e devem alcançar 

mais de 450 mil empreendi-

mentos. 

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

Febrafite também abordou 

sobre a importância da 

valorização da atividade 

fiscal e sobre a necessidade 

de aprovação da lei orgânica 

d a s  A d m i n i s t r a ç õ e s 

Tributárias, já aprovada em 

algumas unidades federati-

vas. “A autonomia funcional, 

administrativa e financeira 

do órgão, trará inúmeros 

avanços ao Fisco, que terá 

m a i s  s e g u r a n ç a  p a r a  o 

e x e r c í c i o  d a  a t i v i d a d e 

fiscal”,  concluiu Kupski.

Além disso, o presidente 

da ASFAL abordou sobre a 

f ixação do teto salar ia l 

único, baseado no subsídio 

dos Ministros do Supremo 

Tribunal Federal ou, no 

mínimo, ao subsídio dos 

desembargadores estaduais, 

como já praticado na maioria 

dos Estados. Vale ressaltar 

que esta reivindicação já foi 

encaminhada ao secretário  

G e o r g e  S a n t o r o  p e l a s 

entidades do Fisco alagoano 

e está em estudo de viabilida-

de pela equipe do secretário.

A o  f i n a l ,  S a n t o r o 

confirmou sua participação 

no 10º Congresso Nacional e 

5 º  I n t e r n a c i o n a l  d a 

Febrafite se reúne com secretário de Fazenda de Alagoas

Reunião tratou de temas de interesse do Fisco



A ASFAL participou do 
10º Congresso Nacional e o 5º 
Congresso Internacional da 
FEBRAFITE - Federação 
Brasileira de Associações de 
Fiscais de Tributos Estaduais. 
O evento ocorreu de 31 de 
maio até 03 de junho, na 
cidade de Bento Gonçalves no 
Rio Grande do Sul.

Associados e diretores da 
ASFAL participaram do 
e v e n t o ,  s e n d o  t r a t a d o s 
diversos temas de interesse do 
Fisco Nacional, juntamente 
com mais de 500 participantes 
de vários estados e do Distrito 
Federal.

O associado da ASFAL 
Afranio Menezes de Oliveira 
Junior foi um dos coordena-
dores de mesa do Congresso 
n o  P a i n e l :  ' ' R e f o r m a 
Tributária no Brasil – Visão 
d o s  E n t e s  Fe d e r a d o s ' ' .  
Afrânio teve seu art igo 
se lec ionado pe la  banca 
examinadora criada pela 
FEBRAFITE em 2014 para 
avaliar o prêmio de educação 
fiscal. O artigo foi publicado 
na Revista Tributária da 
ASFAL, com o tema: ''Contro-
le Judicial da Guerra Fiscal 
Do ICMS: As Controvérsias 
da  Proposta  de  Súmula 
Vinculante Nº 69''. O evento 
teve palestrantes renomados 
das áreas políticas, tributárias 
e fiscais, conhecidos nacional 
e internacionalmente, como 
os  membros  do  Cent ro 
I n t e r a m e r i c a n o  d e 
Administrações Tributárias – 
C I A T ,  a p o i a d o r  d o 
Congresso, que trouxeram os 
resultados da atividade fiscal 

de países da Europa e outros 
países membros do organis-
mo internacional. 

A conferência de abertu-
ra abordou o papel do Estado 
na promoção da justiça social 
e fiscal e foi ministrada pela 
senadora gaúcha Ana Amélia 
PP-RS. 

Para falar sobre a refor-
ma tributária e a visão dos 
E n t e s  F e d e r a d o s ,  o 
Congresso trouxe o subsecre-
tário de tributação e contenci-
oso da Secretaria da Receita 
Federal do Brasil, Paulo 
Ricardo de Souza Cardoso, 
que expôs a visão da União 
sobre o tão polêmico tema.

A importância da imple-
mentação da Lei Orgânica do 
Fisco (LOF), no momento em 
que o Brasil exige maior rigor 
na fiscalização, foi abordado 
por um dos juristas brasileiros 
mais destacados na defesa da 
autonomia da administração 
tributária, autor do livro: 

C a r r e i r a  d e  E s t a d o  e 
Administração Tributária, 
publicado pela Febrafite em 
maio de 2007, o advogado 
constitucionalista Juarez 
Fr e i t a s ,  p r e s i d e n t e  d o 
Instituto Brasileiro de Altos 
Estudos de Direito Público e 
professor da UFRGS. 

A LOF permitirá que o 
auditor fiscal realize seu 
trabalho com autonomia e 
independência, sem a ameaça 
de interferências interna ou 
externa. A aprovação da lei vai 
definir as prerrogativas, 
atribuições, deveres e direitos 
do grupo fisco. 

Os desafios do federalis-
mo fiscal também foi um dos 
temas em destaque, abordado 
pelo reconhecido tributarista 
brasileiro, atestado pela sua 
recente indicação para ocupar 
uma das vagas de Ministro do 
Supremo Tribunal Federal, o 
professor da USP, Heleno 
Torres. 

No painel internacional, 
o 10° Congresso Febrafite 
trouxe o especialista finlan-
d ê s ,  Pe k k a  Ru u h o n e m , 
diretor geral da Vero Skatt 
Helsínquia, que falou sobre a 
administração tributária no 
seu país. A experiência do 
Chile sobre a reforma tributá-
ria entrou na apresentação do 
professor universitário de 
L i s b o a / Po r t u g a l ,  J o ã o 
Ricardo Catarino. Além da 
participação já citada do 
CIAT, o secretário Executivo 
d a  i n s t i t u i ç ã o ,  M á r c i o 
Ferreira Verdi, abordou o 
importante questionamento 
sobre o papel das autoridades 
tributárias na arbitragem do 
direito tributário. 

Na plenária final, foi 
aprovada a Carta de Bento 
Gonçalves, que registrou o 
resumo das discussões e o 
posicionamento da Febrafite 
a cerca dos temas debatidos 
ao longo do evento.

ASFAL participa do 10º Congresso Nacional e 5º Internacional da FEBRAFITE 
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