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[Institucional]
Novos membros do Conselho Curador, 
Conselho Fiscal e Diretoria da 
Fundação Sintaf são empossados

No último dia 25 de agosto, foram empossados, du-
rante reunião na Fundação Sintaf, os novos membros 

do Conselho Curador e Conselho Fiscal. Os conselheiros, 
que foram escolhidos em assembleia realizada pela ca-
tegoria fazendária, no dia 31 de julho, receberam seus 
diplomas de posse, tornando-se membros efetivos.

Na ocasião, o Conselho elegeu o fazendário Alexandre 
Cialdini como novo Presidente do Conselho Curador, 
bem como Ozanan Morais como 1º Secretário e Valéria 
Brasil como 2ª Secretária. Os conselheiros elegeram tam-
bém a nova Diretoria Executiva da Fundação Sintaf para 
o triênio 2015-2018: Paulo Rossano e Germana Belchior 
foram reconduzidos para os cargos de Diretor-Geral e 
Diretora Técnico-Científica, respectivamente. O auditor 
contábil-financeiro, Saulo Braga, foi eleito para o cargo 
de Diretor Administrativo-Financeiro. 

Durante a reunião, foi formada uma Comissão para revi-
sar o Estatuto e o Regimento Interno da Fundação, que 
apresentará as propostas na próxima reunião ordinária 
do Conselho, no mês de setembro. Foi instituída, ainda, 
outra comissão para acompanhar as atividades do Proje-
to de Inclusão Social.

Fundação Sintaf

A Fundação Sintaf é uma instituição de ensino e pesquisa 
que foi criada pelo Sindicato dos Fazendários (Sintaf), em 
2008, com o intuito de desenvolver atividades e ações de 
cunho técnico, científico, cultural e social. Ao longo de 
sete anos de existência, a entidade tem firmado parcerias 

junto ao setor privado, a outras organizações do terceiro 
setor e à administração pública, na intenção de promo-
ver o aperfeiçoamento profissional dos diversos agentes 
sociais, assim como aprimorar o desenvolvimento inte-
lectual e humano.
 
A instituição já promoveu, diretamente ou por meio de 
convênios com outras instituições de ensino e pesquisa, 
diversos cursos profissionalizantes e de pós-graduação 
nas áreas: tributária, gestão pública, saúde e desenvolvi-
mento humano.  

“Temos que ampliar os nossos horizontes e perceber que 
a Fundação, apesar de ter sido constituída pelo Sintaf, 
tem objetivos diferentes e complementares, e está ca-
minhando para se tornar uma instituição de ensino su-
perior, sendo o eixo social importante para abrir oportu-
nidades para a área técnico-científica. Nossas atividades 
são desenvolvidas para o servidor fazendário e para toda 
a sociedade”, enfatiza a Diretora Técnico-Científica da 
Fundação Sintaf, Germana Belchior. 

A entidade atua, ainda, na área social e humana por 
meio de seu Projeto de Inclusão Social, ProSocial. Segun-
do Germana, o desenvolvimento humano e a inclusão 
social são objetivos da Fundação, assim como o desen-
volvimento tecnológico. Recentemente, em agosto deste 
ano, foi criado, em parceria com a Eset (Universidade 
Corporativa), o Observatório de Finanças Públicas do 
Ceará (Ofice), que tem como objetivo realizar a análise 
sistemática e atual das finanças públicas do Estado do 
Ceará, bem como de outras unidades da federação.
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 Membros da atual gestão do Conselho Curador, Conselho Fiscal e Diretoria da Fundação Sintaf
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[Pesquisa]

Observatório de Finanças Públicas 
do Ceará é criado pela Fundação 
Sintaf em parceria com a Eset

A Fundação Sintaf e a Eset (Universidade Corporativa) 
criaram, em agosto deste ano, o Observatório de Fi-

nanças Públicas do Ceará (Ofice). O objetivo principal é 
difundir informações relativas a finanças públicas nas três 
esferas governamentais, iniciando pelo Estado do Ceará. 
Serão feitas análises, de forma sistemática e atual, com 
base na Constituição Federal, Lei de Responsabilidade Fis-
cal (LRF) e demais dispositivos legais. 

A ideia é que o Ofice seja um centro de estudos e pesqui-
sas sobre finanças públicas, que desenvolverá avaliações 
da conjuntura existente, identificará tendências e irá pro-
por mudanças na legislação tributária e fiscal. De acordo 
com o membro do Conselho Curador da Fundação Sintaf 
e Pesquisador Orientador do Ofice, Lúcio Maia, serão di-
vulgados relatórios, com linguagem acessível a todo cida-
dão, contendo análises acerca dos recursos arrecadados 
pelo Estado e sobre a aplicação destes recursos em educa-
ção, saúde, segurança pública e outras funções dos entes 
públicos. 

“Vale ressaltar que Finanças Públicas faz parte da área do 
estudo econômico que tem por diretriz demonstrar como 
os recursos arrecadados pelo governo são gastos em polí-
ticas públicas, visando o bem-estar da sociedade”, explica 
Lúcio. 

O trabalho do Ofice será realizado por meio de Pesqui-
sadores Júnior nas áreas de Ciências Contábeis, Direito 
e Economia. Eles atuarão como bolsistas do Observató-
rio junto a servidores fazendários que serão designados 
como seus orientadores. 
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[Ensino]Cursos na área de Psicologia da 
Fundação Sintaf iniciam aulas 
na sede da Unipace

Os cursos de “Psicologia Hospitalar” e “Aperfeiçoa-
mento em Psicologia Jurídica” promovidos pela Fun-

dação Sintaf, em parceria com a Universidade do Parla-
mento Cearense (Unipace), tiveram suas aulas iniciadas 
no dia 8 de agosto, na sede da Unipace. As capacitações 
são direcionadas para estudantes e profissionais de Psi-
cologia com o objetivo de proporcionar uma formação 
mais crítica e contextualizada em áreas específicas da 
Psicologia. 
 
Na oportunidade, a então diretora da Fundação Sintaf, 
Joelina Barros, esteve presente na breve solenidade de 
abertura dos cursos e falou sobre a importância da par-
ceria da entidade com a Unipace e das ações de ensino 
e pesquisa desenvolvidas pela Fundação. “Nosso objetivo 
é desenvolver o ensino de forma ampla, não apenas na 
área tributária ou de gestão pública. A Fundação tem 
sido uma porta que está aberta para oportunidades em 
diversas áreas”, ressalta Joelina. 

A professora do curso de Psicologia Hospitalar, Renata 
Bessa, destacou a importância de serem ofertados cur-

sos em áreas específicas da Psicologia que não são abor-
dadas com profundidade durante a graduação. “Como 
na graduação não temos aprofundamento de algumas 
áreas, os alunos sentem necessidade de buscar por capa-
citação”, comenta Renata que atualmente é mestranda 
em Psicologia pela Universidade Federal do Ceará (UFC).
 
Para a estudante de Psicologia, Paula Valente, o curso 
de “Aperfeiçoamento em Psicologia Jurídica” será uma 
oportunidade única de se especializar na área da Psico-
logia em que decidiu atuar. “Já trabalho nessa área (Psi-
cologia Jurídica) e quis me especializar, mas na cidade 
não encontramos cursos com esse foco e com excelentes 
professores”, diz Paula.

Fundação Informa

Professores recepcionam os alunos do curso de “Psicologia Hospitalar”

Candidatos a Pesquisadores Júnior do Ofice fazem prova de seleção 
na sede da Fundação Sintaf
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[Social]Café com Cidadania aborda o tema 
“Família” em mais uma edição do 
ciclo de palestras

A Fundação Sintaf, por meio de seu Projeto de Inclu-
são Social, ProSocial, vem promovendo mensalmen-

te, desde maio deste ano, o ciclo de palestras “Café com 
Cidadania”. No último dia 29 de agosto, foi realizada, 
no auditório da Sefaz III, a quarta edição do evento, que 
abordou o tema “Família”. A ação é uma iniciativa da 
Fundação Sintaf em parceria com Secretaria da Fazenda 
(Sefaz), Sindicato dos Fazendários (Sintaf), Associação 
dos Aposentados Fazendários (AAFEC), Caixa de Assis-
tência dos Servidores Fazendários Estaduais (Cafaz) e 
Ong Velaumar.

Além da palestra, o evento contou com apresentação 
musical do palestrante, Aldenor Menezes Angelim, e de 
moradores da comunidade do Poço da Draga, Vinícius 
Santos, Ivoneide Gois, Luiza de Marilac e Valdemir Batis-
ta, em homenagem ao Dia dos Pais, comemorado neste 
mês. Ao final, foi servido café da manhã a todos os par-
ticipantes.  

Marcaram presença no evento moradores do Poço da 
Draga e de outras comunidades vizinhas, crianças e ado-
lescentes que fazem parte do Projeto “Atitude Atletas”, 
além de fazendários e integrantes da equipe do ProSo-
cial. Dentre estes estão, Daysiane de Sousa, Lândia Oli-
veira e as fazendárias, Germana Belchior, Joelina Barros 
e Valéria Brasil.

A palestra, proferida pelo aposentado fazendário e psi-
canalista, Aldenor Menezes, teve o intuito de discutir o 
conceito de família, núcleo básico da sociedade, e as 
diversas questões que a envolvem, como: as relações 
familiares, os valores, a fé, a comunicação, o diálogo e 

o afeto. “É a estrutura básica da nossa vida. A família 
organiza, solidifica, identifica e valoriza o ser humano. 
Sem ela, o ser humano se torna desestruturado”, explica 
Aldenor.

Para Paulo Ferreira de Sousa, morador do Poço da Dra-
ga, é importante para os moradores, principalmente os 
jovens, participar de projetos como o “Café com Cida-
dania”. “Essa é a primeira vez que eu vim. Achei ótimo, 
muito animado. É uma grande ajuda. Muitas pessoas 
mudam depois de um projeto desses”, reflete ele.
 
A moradora do Poço da Draga, Maria Ivoneide Gois, não 
perde uma palestra do “Café com Cidadania”. Segundo 
ela, que é presidente do Conselho Comunitário de De-
fesa Social (CCDS) da comunidade, é muito importante 
participar de encontros que incentivam a informação e a 
cidadania. “Participo de fóruns, congressos e estou sem-
pre anotando tudo. Tenho anotado na minha agenda 
tudo sobre as palestras do Café (com Cidadania)”, co-
menta ela.

[Fique por dentro]

O Ciat, Centro Interamericano de Administrações Tri-
butárias (webdms.ciat.org), é uma organização in-

ternacional, sem fins lucrativos, fundada em 1967, com 
sede no Panamá, que fornece assistência especializada 
aos seus países-membros, visando o fortalecimento e 
modernização de suas administrações tributárias. A enti-
dade tem como objetivo apoiar os esforços dos governos 
nacionais na promoção do fortalecimento institucional, 
por meio do incentivo à cooperação internacional e ao 

Você conhece o Centro 
Interamericano de Administrações 
Tributárias (CIAT)?

intercâmbio de experiên-
cias e melhores práticas. 
Por meio de seu Portal, é 
possível conhecer eventos 
de diversos trabalhos e 
pesquisas sobre adminis-
tração tributária.

Colabore também com o Fique Por Dentro e compartilhe boas práticas. 
Entre em contato pelo e-mail fundacao@fundacaosintaf.org.br e envie sua sugestão!

Fundação Informa

O palestrante Aldenor Menezes fala sobre a família ao público pre-
sente na quarta edição do “Café´com Cidadania”
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[Perfil] Izabel Cristina

Histórias de lutas que se misturam: 
Uma mulher e o seu lugar

Coragem. Persistência. Força de vontade. Sabedoria. 
Amor ao próximo. Essas são algumas das caracterís-

ticas que definem um pouco Izabel Cristina Lima, uma 
mulher batalhadora que nunca desistiu de lutar por uma 
vida melhor para todos que vivem na comunidade do 
Poço da Draga, localizada à beira-mar de Fortaleza, onde 
nasceu e mora até hoje. 

Aos 48 anos, Izabel tem estampado no rosto o orgu-
lho de ser do Poço da Draga, e a Fundação Sintaf se 
alegra em fazer parte da história de uma comunidade 
que já comemora 108 anos de existência. Desde 1997, 
em virtude de sua mãe, Rocilda Lima, ser presidente da 
Associação dos Moradores do Poço da Draga, Izabel se 
preocupa com os direitos, problemas e as necessidades 
dos que vivem na comunidade.

Em janeiro de 2004, Rocilda criou a Ong Velaumar, onde 
Izabel atua hoje e que tem como presidente sua irmã, 
Luiza de Marilac. Mesmo em meio aos trabalhos no Poço 
da Draga, Izabel não deixou os estudos de lado. Ela pos-
sui formação em Pedagogia pela Unifor, especialização 
em Arte e Educação na Darcy Ribeiro e especialização 
em Serviço Social, Políticas Públicas e Direitos Sociais na 
Universidade Estadual do Ceará (UECE). 

Depois do falecimento da mãe, em 2011, Izabel decidiu 
continuar o trabalho de Rocilda junto à ONG Velaumar. 
Dois anos depois, em janeiro de 2013, nasce a parceira 
do Poço da Draga com os fazendários. “As coisas foram 

só melhorando”, comenta ela. 

Izabel explica que, de início, 
foi feito um levantamento das 
necessidades da comunidade 
junto com os integrantes do 
Projeto de Inclusão Social da Secretaria da Fazenda do 
Ceará (Sefaz). A partir disso, foram promovidos cursos 
profissionalizantes de Informática Básica, Corte e Costu-
ra, Doces e Salgados e Manicure e Pedicure. 

Segundo ela, com as capacitações, muitas mulheres do 
Poço da Draga tiveram o incentivo de abrir seu próprio 
negócio no intuito de ajudar financeiramente a famí-
lia, como foi o caso de Mara, que abriu o “Cantinho da 
Mara” e de Geovana, que vende salgados no Estaleiro 
Naval. 

Ações de incentivo à cultura, como o “Poço da Cultu-
ra”, Curso de Iniciação ao Teatro” e o “Sarau do Poço da 
Draga”, também foram realizadas na comunidade por 
meio da parceria entre a Ong Velaumar, Fundação Sintaf 
e Sintaf. 

Izabel acredita que as pessoas necessitam de estímulo 
para poderem agir e tornar suas vidas melhores. Para ela, 
com as oportunidades geradas pelas parcerias entre o 
Poço da Draga, a Sefaz e a Fundação Sintaf, as pessoas 
da comunidade passaram a perceber que o conhecimen-
to é o caminho.

No PLOA 2016, as receitas 
primárias (que são as receitas 
excluindo aquelas provenientes 
de operações de crédito e decor-
rentes de aplicações financeiras) 
atingem o montante de R$ 1.401,8 bilhões, sendo R$ 
862,7 bilhões relativos à receita administrada pela Se-
cretaria da Receita Federal do Brasil (RFB/MF), líquida de 
incentivos fiscais, R$ 366,1 bilhões à arrecadação líquida 
para o Regime Geral da Previdência Social (RGPS) e R$ 
173,0 bilhões às demais receitas primárias. Já  as receitas 
não primárias representam as que não contribuem para 
o resultado primário ou não alteram o endividamento 
líquido do setor público não financeiro no exercício cor-
respondente, pois criam uma obrigação ou extinguem 
um direito, ambos de natureza financeira, no setor priva-
do interno e externo, e são adquiridas no mercado finan-
ceiro, mediante a emissão de títulos, a contratação de 

[Opinião] Por Alexandre Sobreira Cialdini

O Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2016, 
do Governo Federal, estima uma receita total de R$ 

1,401 trilhão (R$ 1,180 trilhão considerando as trans-
ferências a Estados e Municípios), ante R$ 1,322 trilhão 
em 2015. Em equivalência ao PIB, a receita cai de 22,7% 
para 22,4% do PIB no período, e a  despesa total, por 
sua vez, aumenta de R$ 1,105 trilhão (19% do PIB) para 
R$ 1,210 trilhão (19,4% do PIB) entre 2015 e 2016. 

O crescimento maior se dá nas despesas obrigatórias, 
que passam de R$ 871,8 bilhões (15% do PIB) para R$ 
960,2 bilhão (15,4% do PIB), com gastos maiores na Pre-
vidência Social.

Diante da restrição de receitas e aumento de despesas, 
o PLOA considera, de forma inédita, a premissa de um 
resultado primário deficitário de R$ 30,5 bilhão (equiva-
lente a 0,5% do PIB). 

O Projeto de Lei Orçamentária e a 
Tragédia dos Comuns
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operações de crédito por organismos oficiais, aplicações 
financeiras da União, privatizações, dentre outras.

No que diz respeito às despesas, a apuração do resultado 
primário é realizada considerando-se apenas os gastos 
primários, que excluem as despesas não primárias. Estas 
não pressionam o resultado primário nem alteram o en-
dividamento líquido do setor público não financeiro no 
exercício e correspondem, principalmente, ao pagamen-
to de juros, encargos e amortização de dívidas, à conces-
são de empréstimos e financiamentos, à aquisição de tí-
tulos de crédito e representativos de capital integralizado 
e às reservas de contingência, com exceção do montante 
de, no mínimo, 1% da Receita Corrente Líquida (RCL), 
considerado primário.

Nesse sentido, a recente desaceleração do crescimento 
econômico gerado por razões externas e internas tornará 
o ano de 2016 desafiador para todos os níveis de go-
verno, que tem como objetivo, se pudéssemos sintetizar 
em: sustentar o investimento e o nível de emprego e pre-
servar as conquistas sociais obtidas nos últimos 12 anos.

A discussão entre Parlamento e Poder Executivo, sobre 
o orçamento autorizativo versus impositivo, a existência 
clara e reconhecimento do déficit primário nos traz o de-
bate da  Tragédia dos Comuns, trabalho de Garrett Har-
din, que fora publicado, em 1968, na revista científica 
Science – ou seja, conflito entre interesses individuais ou 
corporativos e o bem comum no uso de recursos finitos.

No orçamento autorizativo, o Executivo recebe do Legis-
lativo o crivo para realizar as despesas, mas não o obriga, 
já no orçamento impositivo o Poder Executivo é obrigado 
a liberar todas as verbas votadas pelos parlamentares.

Nesse contexto, cerca de 88% dos recursos previstos no 
Orçamento estão “carimbados” - têm destinação obriga-
tória - ou seja, já é impositivo no seu nascedouro. 

Com efeito, demonstra-se que não  basta discutir ape-
nas o cumprimento das emendas individuais, corre-se o 
risco de reproduzir a tragédia dos comuns. Assim, é o 
momento de pautar uma avaliação mais abrangente e 
qualificada com a sociedade sobre o orçamento público, 
o excesso de vinculação de receitas às despesas, sem a 
devida avaliação dos mecanismos de eficiência, eficácia e 
efetividade do gasto público.

Temos um excelente espaço para fazer a transição do 
princípio da transparência para clareza das ações fiscais. 
O orçamento é o locus onde reside a discussão sobre a 
análise de alocação e redistribuição de recursos e seus 
efeitos na estabilização econômica e social. Apesar de 
todo movimento social recente, percebe-se fragilidade 
nas prioridades do orçamento. Sugiro a necessária aná-
lise do Projeto de Lei do Senado nº 248, de 2009, que 
tem como fundamento a dimensão qualitativa do gasto 
público e incorporaria, também, as alterações das nor-
mas brasileiras de contabilidade pública.

[Cultura] Por Antonio Miranda

Quando percebo a noite
ela está completa 
e ao lado dela as estrelas,
espera meu olhar 
para contemplá-la,
espera-me como poeta
para imaginar 
a imensidão do céu atrás de si
como um palco esplêndido 
a mostrar um espetáculo encantador.
 
Eu sei noite,
quando em tua estada
semeia com teu sereno
orvalho nos campos
para brota de alimento
e proliferação das flores
no coração da vida.
 
Sei também 
da inspiração do poeta,
quando imagina
no seu seio
o refletor da lua 
a iluminar de sonho
a grandeza do amor
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