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[INSTITUCIONAL]

FUNDAÇÃO SINTAF E TRIBUNAL DE CONTAS 
DO ESTADO (TCE) AVALIAM PARCERIA PARA 
COOPERAÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA 

Os Diretores 
da Funda-
ção Sintaf, 

Alexandre Cialdini 
e Germana Belchior,  
estiveram reunidos, 
no dia 10 de junho, 
com o presidente 
do Tribunal de Con-
tas do Ceará (TCE), 
Edilberto Pontes, 
para discutir sobre 
a possibilidade de 
firmar termo de co-
operação técnica. 

A reunião teve 
como principal intuito debater sobre formas de fo-
mentar a educação fiscal por meio da parceria en-
tre a Fundação Sintaf e o TCE, bem como viabilizar 
cursos de capacitações nas áreas de atuação das 
duas instituições. Na ocasião, também esteve pre-
sente o coordenador do Grupo Estadual de Educa-
ção Fiscal (Gefe), Argemiro Torres, e o assessor do 
Presidente do TCE, Gabriel Teixeira. 

Segundo Argemiro, o Programa de Educação Fis-
cal no Ceará (PEF) já existe há 18 anos e é desen-

volvido pelo 
Gefe, parcei-
ro da Funda-
ção Sintaf. 
Em 2015, foi 
lançada a co-
leção “Edu-
cação Fiscal e 
Cidadania”, 

que é composta de 5 livros direcionados para estu-
dantes e professores do ensino fundamental, mé-
dio e superior.

Germana explica que os assuntos tratados no ma-
terial didático abordam a Educação Fiscal no Con-
texto Social, a Relação Estado- Sociedade, a Fun-
ção Social do Tributo e a Gestão Democrática dos 
Recursos Públicos. De acordo com ela, além da 
atuação do PEF em escolas e universidades, a ideia 
é que Educação Fiscal possa fazer parte do currí-
culo de cursos de graduação e se difunda entre os 
vários segmentos da sociedade. 

Alexandre enfatiza, ainda, a importância da par-
ceria entre a Fundação Sintaf e o TCE no fortaleci-
mento e na disseminação da educação fiscal e das 
temáticas ligadas à área tributária e ao controle 
social, utilizando os mais diversos meios de comu-
nicação e de inovação tecnológica.
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Presidente do TCE recebe Diretores da Fundação Sintaf, Germana Belchior e Alexandre Cialdini, 
e o coordenador do Grupo Estadual de Educação Fiscal, Argemiro Torres
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FUNDAÇÃO SINTAF E IEPRO/UECE 
PROMOVERÃO MESTRADO PROFISSIONAL 
EM GESTÃO DE NEGÓCIOS TURÍSTICOS PARA 
FAZENDÁRIOS DA REGIÃO DO CARIRI

AFundação Sintaf em parceria com o Ins-
tituto de Estudos, Pesquisas e Projetos 
da Universidade Estadual do Ceará (Ie-

pro) promoverá Curso de Mestrado Profissional 
em Gestão de Negócios Turísticos (MPGNT) na 
Região do Cariri para fazendários filiados ao 
Sindicato dos Fazendários (Sintaf). A parceria 
foi firmada no em reunião na Fundação Sintaf, 
no último dia 22 de junho.
 
Na ocasião, estiveram presentes, a Diretora 
Técnico-Científica da Fundação Sintaf, Germa-
na Belchior, o Diretor do Sintaf, Carlos Brasil, 
o fazendário e mestrando na Uece, Paulo Ros-
sano, e o representante do Iepro, Prof. Fábio 
Perdigão. Segundo Germana, a formalização da 
parceria entre a Fundação Sintaf e o Iepro, com 
interveniência do Sintaf, será firmada por meio de 
termo de cooperação técnica. 
 
O curso é voltado para fazendários graduados 
nas mais diversas áreas que tenham interesse em 
cursar mestrado na área de gestão de negócios e 
territórios turísticos. O edital de seleção será publi-
cado no início de julho, no site da Fundação Sintaf 
www.fundacaosintaf.org.br.
 
O processo seletivo, que deverá ocorrer em agos-
to, consistirá em prova escrita e entrevista e as 
aulas começarão em setembro. A ideia é que as 
aulas sejam realizadas no auditório da Cexat de 
Juazeiro do Norte nas sextas-feiras à noite, sába-
do o dia todo e domingo pela manhã, totalizando 

15h/aula por final de semana.  

O Mestrado conta com duas linhas de pesquisa: 1) 
Turismo, Território e Desenvolvimento Local; 2) Polí-
tica, Estratégia e Gestão dos Negócios Turísticos. As 
disciplinas serão modulares. Ao todo, o curso exige 
cumprimento de 60 créditos, equivalendo 900 ho-
ras, de acordo com a seguinte estrutura curricular: 30 
créditos teóricos e práticos em disciplinas obrigatórias 
e optativas e 30 créditos equivalentes à dissertação. 

O MPGNT tem como objetivos capacitar gesto-
res públicos e privados em gestão de negócios e 
territórios turísticos em termos de pós-graduação 
stricto sensu, cobrindo uma coluna do mercado 
profissional e aumentando a capacidade de desen-
volvimento da atividade turística no Estado e na 
região Norte e Nordeste do país, analisar processos 
de produção territorial, impactos socioambientais 
e políticas públicas e privadas decorrentes dos ne-
gócios turísticos, compreender o 
turismo como processo de de-
senvolvimento regional e local e 
avaliar políticas, públicas, priva-
das e alternativas de turismo no 
Brasil, dentre outras.

[ENSINO]

Parceria foi firmada em reunião com a Diretora Técnico-Cien-
tífica da Fundação Sintaf, Germana Belchior, Diretor do Sintaf, 
Carlos Brasil, e o fazendário mestrando da Uece, Paulo Rossano 

Em breve mais 
informações. 

Dúvidas, entrar 
em contato pelos 

telefones (85) 
99223.2180 e 
3223.6644.
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II OFICINA DE PESQUISA VOLTADA 
PARA PROJETOS DE PESQUISA É 
PROMOVIDA PELA FUNDAÇÃO SINTAF

[PESQUISA]

A 
II Oficina de Pesquisa ministrada pela Dire-
tora Técnico-Científica da Fundação Sintaf, 
Germana Belchior, teve início na terça-feira, 

14 de junho, e foi concluída no dia 16 do mes-
mo mês, com dois dias de duração. Com o tema 
“Como elaborar projeto de pesquisa”, a capacita-
ção contou com a participação de fazendários e es-
tudantes de graduação interessados em pesquisa.
 
A oficina teve como principal objetivo, de acordo 
com Germana, capacitar servidores fazendários que 
estejam cursando ou pretendem cursar mestrado 
e doutorado, bem como demais interessados, já 
que o projeto de pesquisa é elemento fundamental 
para o desenvolvimento de trabalhos científicos.
 
Ao longo dos dois de capacitação, foram apre-
sentadas noções básicas sobre temas como para-
digmas do conhecimento, natureza da pesquisa, 
metodologia científica, tipos de métodos cientí-
ficos e o passo a passo de como se elaborar um 
projeto de pesquisa. Várias dicas e observações 
foram exploradas pela facilitadora com intuito de 
esclarecer melhor acerca das peculiaridades que 
envolvem a pesquisa.
 
Para Germana, é fundamental que o pesquisador 
produza um trabalho que vá além de uma mo-
tivação meramente formal ou de conclusão de 
um trabalho final de curso, visando apenas a van-
tagens salariais. “Não podemos esquecer que o 
real motivo de pesquisar é a busca por mudanças, 
porque se tudo estivesse perfeito não haveria ne-
cessidade de pesquisar”, reflete a diretora que é 
mestra e doutora em Direito e professora da Fa-
culdade 7 de Setembro.
 
O fazendário e mestrando em Economia do Caen/
UFC, Kleber Silveira, acredita que como servidor 
público e voluntário do Programa de Educação 
Fiscal é imprescindível estar atualizado e conscien-
te de sua responsabilidade social. “É um compro-
misso que é pessoal e profissional e ao mesmo 
tempo faz com que o aprendizado não fique iner-

te, mas seja compartilhado, principalmente, com 
aqueles que têm menos oportunidade do que nós. 
Esse sentimento de cidadania que o PEF tem ten-
tado compartilhar com todos é fundamental. Não 
absorver o conhecimento apenas para si próprio, 
mas transmiti-lo de alguma forma”, afirma Kleber.
 
A estudante de Psicologia, Sabrina Passos, teve in-
teresse em participar da oficina devido à necessida-
de de produzir trabalhos acadêmicos nas discipli-
nas da faculdade. Da mesma forma, a fazendária 
e também mestranda em Economia do Caen/UFC, 
Cláudia Sousa, participou da capacitação no intuito 
de auxiliar na produção de sua dissertação. 
 
“Estou entrando na fase de construir e fazer a mi-
nha dissertação e acho que aqui é um bom supor-
te para nortear mais nosso caminho na constru-
ção da pesquisa. Estou achando muito bom, pois 
acabou abrindo nossa mente para questões que 
não estavam visíveis para nós antes”, fala Cláudia.

Como forma de aliar o conhecimento à prática 
do voluntariado, a inscrição na oficina se baseou 
na doação de livros infanto-juvenis e histórias em 
quadrinhos (HQs) que serão destinados a biblio-
tecas comunitárias, no âmbito do Projeto de In-
clusão Social (ProSocial) da Fundação Sintaf, de-
senvolvido em parceria com o Sintaf, Sefaz, STDS, 
AAFEC e ONG Velaumar. 

Oficina teve dois dias de duração e capacitou os partici-
pantes a elaborar projetos de pesquisa  
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essencialmente paradig-
mática. Temos que mudar, 
inclusive, o nosso modelo 
mental, aprender a pensar de outra forma, seja-
mos educadores, pais, profissionais, gestores pú-
blicos ou simplesmente cidadãos. É preciso não 
apenas uma reforma do pensamento humano, 
mas também uma reforma ética e espiritual das 
pessoas, a fim de que seja possível uma nova po-
lítica civilizatória. É preciso aprender a pensar o 
contexto e o complexo.

Edgar Morin nos alerta que a complexidade não 
é uma resposta definitiva ao paradigma sim-
plificado/moderno de ciência, mas um desafio 
e uma motivação para pensar. O pensamento 
complexo mantém no ser humano a constante 
inquietação, fornecendo-lhe ferramentas para 
que ele construa seu próprio caminho e exerça 
sua cidadania planetária.

Exige-se, portanto, um pensamento que religa, 
contextualiza e reúna saberes, pois a verdade não 
é unívoca. É preciso buscar conhecimentos de di-
versas áreas para dar uma resposta adequada aos 
problemas que são postos e que decorrem de re-
lações cada vez mais complexas da humanidade.

Portanto, que, nesta data, possamos perceber que 
a educação é um importante instrumento, no sen-
tido de restaurar valores e possibilitar novas opor-
tunidades de inclusão social, promoção da ética, 
da solidariedade, da diversidade e da responsabi-
lidade com o meio ambiente, tão essencial para a 
presente e as futuras gerações.

Artigo de opinião publicado em  9 de junho de 2016 na seção 
Opinião do Jornal O Povo. 

[OPINIÃO] POR GERMANA BELCHIOR

N
os últimos dias 24 a 27 de maio, Fortaleza 
sediou a Conferência Internacional Sabe-
res para uma Cidadania Planetária (http://

www.uece.br/eventos/spcp/). O evento, além de 
homenagear o renomado filósofo Edgar Morin, 
pelos seus 95 anos dedicados à construção de 
novos caminhos para o futuro da humanidade, 
contribuiu com reflexões em busca de novas pers-
pectivas civilizatórias para o futuro de nossa Terra-
-Pátria, estando, assim, totalmente em sintonia 
com o dia em comemoração ao meio ambiente. 

As reflexões foram pautadas pelo pensamento 
complexo e nos desafios para uma cidadania 
planetária, a fim de que possamos enfrentar a 
policrise, qual seja, as múltiplas crises: social, 
política, econômica, ética, cultural, ecológica e 
espiritual que colocam em risco a sobrevivência 
individual e coletiva.

O objetivo da cidadania planetária é tornar o 
mundo mais cooperativo e solidário, defendendo 
todas as formas de vida existentes no planeta, os 
interesses dos povos, tendo respeitadas suas tra-
dições, incentivando, ainda, a economia solidária 
como maneira de colaborar para amenizar os efei-
tos perversos das desigualdades socioeconômicas.

Ela surge com a percepção de que, independen-
te das diferenças que nos circundam, estamos 
todos em um “mesmo barco” e habitamos o 
mesmo planeta. Dessa forma, é preciso pactuar 
valores, princípios e atitudes comuns para en-
frentar a crise sistêmica que compromete a nos-
sa sobrevivência.

No entanto, sabemos que essas mudanças do 
pensamento e nas instituições não acontecem 
sem uma transformação profunda, de natureza 

SABERES PARA UMA 
CIDADANIA PLANETÁRIA

Fundação Informa
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FUNDAÇÃO SINTAF CONVIDA 
FAZENDÁRIOS A ATUAR COMO 
VOLUNTÁRIOS DA INSTITUIÇÃO

Fundação Informa

[SOCIAL]

E
xercer o voluntariado 
faz parte dos prin-
cípios essenciais do 

Programa de Inclusão Social 
da Fundação Sintaf, o Pro-
Social, que é desenvolvido 
por convênio entre a Funda-
ção Sintaf, a Secretaria da 
Fazenda e o Sindicato dos 
Fazendários. 
 
O ProSocial, ao longo de 
quatro anos de existên-
cia, desenvolve  atividades 
e ações socioculturais em 
comunidades residentes 
próximas às unidades fazen-
dárias. Dessa forma, é fun-
damental o apoio de parcei-
ros e voluntários. 
 
Nesse intuito, a Fundação 
Sintaf convida os fazendá-
rios a colaborar com suas 
atividades na área sociocul-
tural por meio do ProSocial. 
Para atuar como voluntário 
da instituição, é importante 
que o servidor tenha dispo-
nibilidade de horário, inclu-
sive horários fora do expe-
diente de trabalho. 

O voluntariado é um ato de 
doação e amor mútuo reco-
nhecido em documentos e 
leis nacionais e internacio-
nais e desenvolvido em ins-
tituições e órgãos do setor 
público, empresas privadas, 
organizações do terceiro 
setor e por indivíduos que 
carregam consigo a consci-
ência de ter o olhar voltado 
para o outro, que é cidadão 
de direitos e deveres.  

Os interessados devem reali-
zar cadastro no site da Fun-
dação www.fundacaosintaf.
org.br, na aba Colaborado-
res, onde está disponível 
ficha de cadastro que deve 
ser enviada para o email 
fundacao@fundacaosintaf.
org.br.  

A iniciativa faz parte das 
ações da Diretoria de In-
clusão Social, Cidadania e 
Cultura da Fundação Sintaf, 
que busca promover a cida-
dania, o desenvolvimento 
profissional, cultural e hu-
mano da sociedade. 

Transforme vidas. 
Doe-se. Seja voluntário.
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gressos para o 
evento no va-
lor de R$ 10, 
individual, e 
R$ 15, casal. 

Os ingressos 
estarão dis-
poníveis nas 
sedes da Fun-
dação Sintaf, 
Sindicato dos 
Fazendár ios 
(Sintaf) e Associação dos Aposentados Fazendá-
rios do Ceará (AAFEC), e na Célula de Desenvolvi-
mento de Pessoas da Sefaz (Cedep), procurar por 
Marilac. Durante o evento também será vendida 
comidas e bebidas.

Fundação Informa

EVENTO “ENTRE AMIGOS” 
HOMENAGEARÁ O DIA DO HOMEM 
EM SUA EDIÇÃO DE ESTREIA

A 
Fundação Sintaf promoverá, no próxi-
mo dia 15 de julho, a primeira edição do 
evento “Entre Amigos”, em comemora-

ção ao Dia do Homem. O encontro será realizado 
no Lounge Cultural da Fundação Sintaf, a partir 
das 18h, com show acústico das cantoras Rebeca 
Câmara e Adriana Martins. 

O “Entre Amigos” é uma iniciativa da Diretoria de 
Cidadania, Inclusão Social e Cultura da Fundação 
Sintaf e tem por intuito criar uma oportunidade 
de encontro entre os fazendários, suas famílias e 
amigos, num ambiente agradável e aconchegan-
te, ao som de boa música. 

Como forma de colaborar com o trabalho social 
da Fundação Sintaf, por meio de seu Programa 
de Inclusão Social (ProSocial), serão vendidos in-

[SOCIAL]

sidade Estadual do Ceará 
(Uece), o fazendário ini-
ciou sua carreira na Secretaria da Fazenda (Sefaz), 
em 1993, como Auditor Fiscal da Receita Estadual. 

Após passar por diversas funções na Sefaz, como 
Supervisor de Auditoria, Diretor de Núcleo de 
Execução em Juazeiro do Norte, Coordenador 
de Núcleo de Coordenação na capital e interior, 
Coordenador de Fiscalização, Ouvidor, Coordena-
dor de Recursos Humanos e Secretário Executivo, 
hoje orienta a Célula de Educação Fiscal, função 
que exerce desde 2006. 

[PERFIL] ARGEMIRO TORRES

P
reocupar-se com o outro e ter atitudes 
que contribuam para um mundo melhor 
são qualidades, por vezes, difíceis de en-

contrar hoje em dia nas pessoas. Mas, são qua-
lidades que podem definir um pouco da perso-
nalidade do fazendário, orientador da Célula de 
Educação Fiscal da Secretaria da Fazenda, Arge-
miro Torres Neto.  

Nascido na cidade de Russas, Argemiro é pai de 
quatro filhas e avô de dois netinhos. Com forma-
ção em Engenharia Civil, pela Universidade Fede-
ral do Ceará (UFC), e Administração, pela Univer-

UM OLHAR DE 
SOLIDARIEDADE E FÉ
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Argemiro foi, ainda, Presidente da Comissão de 
Ética da Sefaz de 2010 a 2015 e fez parte do 
Conselho Curador da Fundação Sintaf na gestão 
2011-2012. Para Argemiro, ao longo dos anos a 
Fundação vem se tornando a instituição que foi 
planejada para ser em sua criação. “Ela mostra a 
preocupação do fazendário com a justiça social, 
transparência e com o diálogo com a sociedade, 
que legitima a nossa missão de servidores públi-
cos”, afirma o orientador.

Além de ter atuado, ainda que por pouco tempo, 
na Fundação Sintaf, Argemiro também colabora 
com o Grupo de Educação Fiscal do Ceará (Gefe), 
do qual é coordenador, e com o Projeto de Inclu-
são Social do Entorno da Sefaz. Para ele, contri-
buir com iniciativas como essas é colocar em prá-
tica a finalidade de ser homem solidário e justo e 
mostra que a Sefaz é mais do que um órgão que 
arrecada, mas que também busca desenvolver o 
Estado e as pessoas. 

Segundo Argemiro, devido às suas raízes cristãs, 

ele procura sempre contribuir de alguma forma 
para um mundo melhor. Em suas horas vagas, 
gostar de aproveitar o tempo na companhia da 
família e dos livros. O que mais gostar de ler e 
estudar são assuntos religiosos. Ele conta que 
costuma fazer alguns cursos de teologia até 
pela internet.  

“Gosto de estudar esses assuntos para tentar en-
tender quem eu sou para Deus me amar tanto. 
Vejo que a falta de conhecimento faz as pessoas 
não conseguirem amar a Deus. E assim a espiri-
tualidade, a fé e a essência que Ele coloca dentro 
da gente, nós apagamos”, reflete Argemiro.

Apesar de vivermos em um mundo em que 
muitas vezes as boas ações e os bons sentimen-
tos não são valorizados, há sempre aqueles que 
escolhem priorizá-los. Argemiro traz consigo a 
ideia de que é preciso amar o outro mesmo 
em meio a tanta hipocrisia e maldade. E é esse 
amor pelo outro que nos torna amigos. É o que 
nos torna irmãos.

[PERFIL] ARGEMIRO TORRES

[FIQUE POR DENTRO] 

NOVO DIRETOR GERAL 
ASSUME A ADMINISTRAÇÃO 
DA FUNDAÇÃO SINTAF 

Na última reunião do Conselho Curador e Di-
retoria Executiva da Fundação Sintaf, realiza-

da no dia 7 de junho, o Ex-Presidente do Conselho 
Curador, Alexandre Cialdini, assumiu a Diretoria 
Geral da instituição, substituindo o Ex-Diretor Ge-
ral, Paulo Rossano. Na ocasião, Paulo foi homena-
geado com placa de homenagem pelos conselhei-
ros e diretores presentes. 

Paulo assumiu a Diretoria Geral interinamente em 
julho do ano passado, substituindo a Ex-Diretora, 
Elenilda Santos, e em setembro do mesmo ano foi 
eleito pelo Conselho Curador como novo Diretor 

da Fundação 
Sintaf. 

A nova presi-
dente do Con-
selho Curador 
é Valéria Pas-
sos, que exer-
cia a função 
de segunda 
secretária do 
Conselho. A conselheira, Lúcia Muniz, assume hoje 
a função de segunda secretária. 

Saulo Braga, diretor financeiro, Paulo
Rossano, ex-diretor geral, e Alexandre
Cialdini, assumindo a diretoria geral
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[CULTURA] POR MANOEL DE BARROS

A maior riqueza
do homem
é sua incompletude.
Nesse ponto
sou abastado.
Palavras que me aceitam
como sou
— eu não aceito.
Não aguento ser apenas
um sujeito que abre
portas, que puxa
válvulas, que olha o
relógio, que compra pão
às 6 da tarde, que vai
lá fora, que aponta lápis,
que vê a uva etc. etc.
Perdoai. Mas eu
preciso ser Outros.
Eu penso
renovar o homem
usando borboletas.

RETRATO DO ARTISTA 
QUANDO COISA

Expediente
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