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Boletim

Segundo o presidente Gustavo 
Calheiros, a iniciativa da ampliação irá 
favorecer principalmente àqueles 
associados e usuários que trabalham 
pela manhã, mas possuem um horário 
livre na parte da tarde, podendo se 
deslocar com mais facilidade até a ASFAL 
para ser atendido.

AUTORIZAÇÕES MÉDICAS
As autorizações médicas para 

exames especiais e cirurgias também 
terão o horário ampliado, no entanto, 
com um intervalo para almoço entre 12h 
e 13h. Neste caso, permanecem os dias 
de terças e quintas, mas agora o atendi-
mento é das 08h às 12h e das 13h às 17h.

A diretoria espera que com essa 
iniciativa, possa trazer mais comodidade 
e melhor prestação de serviços a seus 
associados e usuários do ASFAL-SAÚDE, 
sempre buscando o melhor para todos.

A diretoria da ASFAL cumpre mais 
um compromisso assumido antes da 
eleição, de ampliar o atendimento para 
os usuários do ASFAL-SAÚDE e associa-
dos. A partir do dia 10 de fevereiro de 
2020, a sede administrativa, localizada 
na Gruta de Lourdes, passa a atender 
segunda à sexta das 08:00 às 17:00 hrs. 

A ampliação do horário, que antes 
só atendia até às 14h, era uma reivindi-
cação dos associados, que sentiam a 
necessidade do horário da tarde para 
resolver suas questões relacionadas a 
entidade.

ASFAL amplia horário de atendimento a partir de 10 de fevereiro

Defesa Civil faz vistoria no Clube da ASFAL

Reivindicação dos usuários e associados será atendida, com horário de segunda à sexta das 08h às 17h 

AUTORIZAÇÕES MÉDICAS
08h às 12h E 13H ÀS 17H
TERÇAS E QUINTAS

Sede Administrativa Rua Artur Vital da Silva, 58 Gruta 

ASFAL AMPLIA
HORÁRIO DE
ATENDIMENTO

ASFAL

08h às 17h
segunda a sexta

Após solicitação da diretoria, 

uma equipe da Defesa Civil esteve 

no Clube da ASFAL no dia 31 de 

janeiro, quando realizou vistoria, 

visando fornecer laudo da situação 

do Clube, para que, de forma oficial, 

a ASFAL possa buscar ressarcimento 

pelos danos causados ao patrimônio 

da entidade.
O Clube da ASFAL, que fica no 

bairro do Pinheiro, está interditado 

devido aos problemas que afetam 

todo o bairro. Segundo laudos de 

entidade oficiais, a origem dos 

danos causados ao bairro são poços de 

mineração  de  propr iedade  da 

BRASKEM. 

O presidente Gustavo acompanha
equipe da Defesa Civil

NOVO CONVÊNIO

25% Desconto
Parque Shopping
Maceió Shopping

* Para titulares e dependentes
mediante identificação de associado
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Trabalho do Fisco leva recursos para comunidades carentes em toda Alagoas

OFISCO –E como eu ajudo as entidades 
participantes?
GLÁCIA – Ao se cadastrar no site 
nfcidada.sefaz.al.gov.br, o cidadão pode 
escolher uma das 102 instituições de 
caridade participantes e, ao comprar 
qualquer produto e colocar seu CPF na 
nota de compra, estará ajudando aquela 
instituição escolhida. A cada dez notas 
fiscais, gera um cupom para você 
participar do sorteio. E você ainda é 
beneficiado ajudando a instituição, 
porque essa ajuda que você dá a 
entidade, gera mais um cupom para 
você. Então ao invés de apenas um 
cupom a cada dez compras, se a pessoa 

OFISCO – Qual o trabalho realizado pela 
equipe da Educação Fiscal do Estado?
GLÁCIA – O trabalho de Educação Fiscal 
existe há vinte anos em todo o Brasil. Em 
Alagoas nós temos dois pilares, um da 
Escola e o outro da Sociedade. No pilar 
da sociedade civil o maior programa é o 
da Nota Fiscal Cidadã. A Educação Fiscal 
tem como objetivo levar para o cidadão 
o real sentido dos tributos, ajudando o 
cidadão comum a entender qual é a 
função social do tributo. 
OFISCO – Como funcionam os progra-
mas?
GLÁCIA – Nas escolas nós capacitamos 
os professores, mostrando para os 
alunos que o tributo tem uma função 
social. Que ele paga o tributo, mas esse 
tributo tem que voltar como benefício 
para ele enquanto sociedade. As aulas 
são ministradas de maneira transversal, 
ou seja, dentro das matérias normais o 
tema é introduzido para melhor 
aprendizagem. Isso ocorre em escolas 
de ensino fundamental, médio e, 
inclusive, nós temos esse programa 
funcionando na UNEAL em Arapiraca, 
no curso de ciências contábeis. 
OFISCO – E como funciona o programa 
da nota fiscal cidadã?
GLÁCIA – Nesse programa nós estimula-
mos o cidadão a pedir a nota fiscal em 
cada compra que ele efetua. Fornecer a 
nota é uma obrigação do contribuinte. 
Nesta relação, nós entramos com 
prêmios em dinheiro, através de 
sorteios e, retorno de parte do imposto 
que foi pago. O cidadão acessa o site da 
SEFAZ nfcidada.sefaz.al.gov.br, preen-
che um cadastro e adere ao programa. 

estiver escolhido uma instituição, 
recebe dois cupons. Já as instituições 
precisam ter 50 notas fiscais para gerar 
um cupom para o sorteio.
OFISCO – Quem são atendidos nestas 
instituições?
GLÁCIA – Nós temos hoje 102 institui-
ções que atendem crianças, idosos, 
mulheres, pessoas com deficiência, 
pessoas com doenças graves, entida-
des que lidam com dependentes 
químicos, dentre outras. Então todas 
as camadas da sociedade carente, são 
atingidas pelo programa. Para você ter 
uma ideia de como estamos avançan-
do, de 2018 para 2019 nós crescemos 
28,9% em adesão de instituições. Esse 
crescimento nós entendemos que é 
devido a credibilidade que a campa-
nha tem e, a outra, é o trabalho das 
instituições sociais, que acompanham 
o programa e percebem a importância 
que ele tem para o desenvolvimento 
de suas ações.
OFISCO – Como funcionam essas 
premiações para os participantes da 
campanha?
GLÁCIA – Para este ano de 2020 nós já 
temos reservado R$ 12 milhões para 
distribuir entre pessoas físicas e 
entidades participantes. Esse ano 
teremos seis sorteios de R$ 2 milhões 
cada, sendo R$ 1 milhão para pessoas 
físicas e outro para as entidades. Na 
pessoa física sorteamos de R$ 100 a R$ 
50 mil. No caso das instituições o 
menor prêmio é R$ 5 mil. 
OFISCO – De que forma esses recursos 
beneficiam as entidades?
GLÁCIA – Essa é uma forma do tributo 
que cada um paga chegar na ponta, ou 
seja, para beneficiar o cidadão simples 
que precisa do Estado para ter 
qualidade de vida. Essas instituições 
não possuem recursos para se manter. 

A maioria é de voluntários e vive de 
doações. Então eu tenho instituições 
que o antes e o depois da campanha da 
nota fiscal cidadã é algo inacreditável. A 
APALA - Associação dos Pais e Amigos 
dos Leucêmicos de Alagoas, por 
exemplo, conseguiu comprar uma Van 
para transportar as crianças que eles 
cuidam. A Associação Santa Terezinha 
na Santa Amélia, reconstruiu as salas de 
aula, reformou e equipou a cozinha, ela 
atende cerca de 180 crianças carentes 
da região oferecendo creche-escola 
gratuitamente, com duas refeições 
diárias. O Juvenópolis, construiu quadra 
de esportes, salas de aula, os banheiros 
tudo reformado com o dinheiro da 
campanha da nota fiscal. O abrigo São 
Vicente de Paula, que fica em frente a 
SEFAZ, montou sua estrutura de energia 
solar, reformou quartos e cozinha para 
os velhinhos abrigados, tudo com o 
dinheiro da nota. O abrigo Luiza de 
Marilac construiu mais vinte quartos 
para atender idosos com os recursos da 
campanha. 
OFISCO – Qual a maior dificuldade que 
você enfrenta na gestão desse progra-
ma?
GLÁCIA – Olha nós gostaríamos de 
avançar mais, atender a mais pessoas, 
no entanto nós temos apenas seis 
pessoas para gerir todo o programa, que 
abrange tanto a parte da educação 
fiscal, com atuação nas escolas, quanto 
para o da nota fiscal, que abrange 102 
instituições. Nós temos seis sorteios por 
ano, temos que acompanhar cada 
processo, se as instituições estão 
utilizando corretamente os recursos, 
visitar as escolas, capacitar os professo-
res e isso é em todo Estado. Então se 
tivéssemos mais pessoal, pelo menos 
mais cinco pessoas, acho que podería-
mos fazer muito mais.

O Programa de Educação Fiscal - PEF, conduzido pela fiscal Glácia Pereira Tavares,
realiza um trabalho que envolve cidadania e solidariedade 

Equipe do PEF: dedicação e compromisso


