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[Institucional]Observatório de Finanças Públicas do 
Ceará (Ofice) lança segundo volume 
da Série Panorama Fiscal

O lançamento do segundo volume da Série Pano-
rama Fiscal, publicação do Observatório de Fi-
nanças Públicas do Ceará (Ofice), foi realizado na 

manhã da última sexta-feira (22), na sede da Fundação 
Sintaf. A Panorama Fiscal é publicada bimestralmente 
pelo Ofice, centro de estudos e pesquisa da Fundação 
Sintaf, e traz como tema em sua nova edição a “Análise  
das Finanças Públicas do Estado do Ceará do Quinto 
Bimestre de 2015”. 

Na mesa de abertura do evento, estiveram presentes o 
Diretor Administrativo-Financeiro da Fundação Sintaf, 
Saulo Braga, o Diretor de Organização do Sindicato dos 
Fazendários do Ceará, Antônio Miranda, a presidente 
da Associação dos Aposentados Fazendários do Ceará 
(AAFEC), Elenilda dos Santos, e o presidente da Cai-
xa de Assistência dos Servidores Fazendários Estaduais 
(Cafaz), Marcus Augusto Ferreira. 

Também marcaram presença os diretores do Sintaf, 
Carlos Brasil e Yvelize Benzi, os membros do Conselho 
Curador da Fundação Sintaf, Francisco Ozanan Bezerra, 
Valéria Brasil e Victor Hugo Morais Jr, e o Secretário de 
Finanças da Prefeitura de Maranguape, Marcos Mota, 
bem como outros servidores fazendários.

Em sua fala, Elenilda dos Santos parabenizou o trabalho 
desenvolvido por todas as entidades fazendárias e afir-
mou que os trabalhos publicados pelo Ofice são verda-
deiros instrumentos de poder e conhecimento. “Temos 

como saber usar esse poder ao nosso favor. Precisamos 
manter as entidades fazendárias unidas para tornar a 
Fazenda mais forte e atuante”, enfatiza a presidente 
da AAFEC.

Marcus Augusto, em seu discurso, também acredita 
que as publicações da Série Panorama Fiscal são um ins-
trumento científico fundamental para embasar debates 
e conversas no meio social e político.  Para Miranda, a 
Panorama Fiscal e o Ofice representam a concretização 
cada vez mais expressiva dos objetivos e missão da Fun-
dação Sintaf, que atua nas áreas de ensino, pesquisa e 
responsabilidade socioambiental. 

Panorama Fiscal
O segundo volume da Série Panorama Fiscal foi apre-
sentado pelos fazendários e pesquisadores orientadores 
do Ofice, Carlos Eduardo Marino, Lúcio Maia e Germa-
na Belchior. O Ofice é o centro de estudos e pesquisas 
da Fundação Sintaf que tem como objetivo difundir in-
formações relativas a finanças públicas nas três esferas 
governamentais, iniciando pelo estado do Ceará.

Germana iniciou a apresentação falando sobre o tra-
balho do Ofice que é feito por uma equipe de pesqui-
sadores, bolsistas e orientadores das áreas de Ciências 
Contábeis, Direito e Economia. É realizado um trabalho 
quantitativo e qualitativo de coleta e análise de dados 
dos balanços orçamentários estaduais em compara-
ção com outros entes federados. “Esses estudos são 
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importantes para fundamentar demandas que temos 
enquanto sindicato, caixa de assistência à saúde e so-
ciedade”, conclui a pesquisadora.

Os pesquisadores Lúcio e Carlos Eduardo deram pros-
seguimento à apresentação expondo os dados, ava-
liações e conclusões das finanças públicas do estado 
do Ceará do quinto bimestre de 2015. Lúcio fez breve 
explanação acerca dos instrumentos de planejamento 
que embasam a coleta de dados e conceitos sobre fi-
nanças públicas. 

Carlos Eduardo apresentou revisão histórica da situa-
ção fiscal dos estados brasileiros e, após explanação 
dos dados obtidos com os estudos e pesquisa do Ofice, 
afirmou que o estado do Ceará está em processo de 
endividamento. 

“O Ceará continua pedindo investimentos e a União 
continua restringindo a liberação de recursos para os 
estados”, assevera o pesquisador. Além disso, segundo 
Lúcio, o Estado é um péssimo cobrador. “Ele tem o de-
ver de cobrar e executar sua dívida ativa, senão ‘quem 
paga o pato’ é a sociedade”, afirma o pesquisador. 

De acordo ainda com os pesquisadores, o Ceará é o 
quarto estado da Federação que mais realizou inves-
timentos em 2014 e 2015. Já, entre 2013 e 2015, a 
dívida pública do governo estadual cresceu 109%, atin-
gindo R$ 8,3 bilhões. 

Em 2014, os inadimplentes deviam ao Ceará R$6,4 bi-
lhões, valor que quitaria a dívida pública estadual. En-
tretanto, o Estado, em média, demora 100 anos para 
receber os valores da sua dívida ativa, sendo que o pra-
zo médio de pagamento dos empréstimos de longo 
prazo do Estado é de 12 anos.

Após a apresentação, houve debate com perguntas do 
público. Os participantes receberão seus certificados de 
participação no evento no prazo de um mês de forma 
online. Basta acessar o site da Fundação Sintaf, www.
fundacaosintaf.org.br, e solicitar seu documento, infor-
mando o número de CPF.

Os trabalhos de cada volume da Série Panorama Fiscal 
estão disponíveis no site da publicação, no endereço: 
www.fundacaosintaf.org.br/panoramafiscal. 

Conselheiros da Fundação Sintaf iniciam 
doutorado na Universidade de Lisboa

Durante o mês de janeiro, cinco membros do Con-
selho Curador da Fundação Sintaf deram início 
aos seus cursos de Doutorado na área de Admi-

nistração Pública, na Universidade de Lisboa. Os fa-
zendários doutorandos são o presidente do Conselho, 
Alexandre Cialdini, e os conselheiros Wildys de Oliveira, 
Nilson Fernandes, Imaculada Maria Vidal e Luiz Carlos 
Diógenes.  

Ao longo de um mês, os conselheiros cursaram as pri-
meiras disciplinas do curso, que tem duração de dois 
anos, na sede do Instituto Superior de Ciências Sociais e 
Políticas da instituição, em Lisboa, em período integral. 
As disciplinas cursadas foram: Administração Pública 
Contemporânea, Análise de Dados e Metodologia. 

Alexandre explica que as aulas do curso acontecem de 
forma sazonal, ou seja, em alguns meses determinados 
ao longo do ano, geralmente meses de férias, como ja-
neiro e julho.  O presidente do Conselho ainda comenta 
sobre o projeto que foi apresentado pelos conselheiros 
durante o curso e que dará origem às suas teses de 
doutorado. 

De autoria de Alexandre, o Projeto de Governança In-
terfederativa, baseado na lei federal nº 13.089, de ja-
neiro de 2015, tem como principal objetivo desenvolver 
ações interfederativas, que fortaleçam as finanças esta-

Conselheiros comemoram reta final da primeira temporada em Por-
tugal para cursar Doutorado em Administração Pública

[Institucional]

[Pesquisa]

duais, promovendo de forma cooperada a cidadania 
fiscal e ambiental.  A ideia é apresentar uma proposta 
de governança interfederativa, tendo a frente o estado 
do Ceará. 

Nesse contexto, a principal meta do projeto é sensi-
bilizar os gestores municipais sobre a importância de 
buscar eficiência no processo fiscal, convertendo os 
resultados em benefício para a sociedade, mantendo 
preservado o meio ambiente como política pública per-
manente. A partir disso, foi proposta a criação de 4 in-
dicadores fiscais para 36 municípios, dos 184 do Ceará. 
“Foi muito interessante compartilhar o projeto com os 
colegas. Essa questão de como se dá a governança em 

www.fundacaosintaf.org.br
www.fundacaosintaf.org.br
http://www.fundacaosintaf.org.br/panoramafiscal
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países unitários e federados é uma grande discussão 
hoje na Europa”, afirma Alexandre. 

A fazendária e doutoranda, Imaculada Vidal, acredita 
que o projeto apresentado possibilita a adoção de vá-
rias abordagens, como por exemplo, voltada para Edu-
cação Fiscal, que é sua área de pesquisa, e de outras 
áreas que são estudadas pelos demais doutorandos, 
como Gestão Tributária e Valor das Organizações. “Mi-
nha tese, provavelmente, será sobre Educação Fiscal, 
pois é uma área que não tem muita produção acadê-
mica e tem muito a se falar e ser discutido”, completa 
a conselheira.

Segundo Imaculada, a experiência de cursar um douto-
rado no exterior e de forma sazonal está sendo bastan-
te rica, porém muito desafiadora, pois os conselheiros 
não conseguiram liberação para iniciar o doutorado. 
Eles tiveram que solicitar suas férias para poder viajar. 

“Não conseguimos liberação da Sefaz. Mas estamos 
aprendendo muito. Uma grande vantagem é o idioma, 
que não muda quase nada. Apesar disso, vemos outra 
realidade e cultura. É de extrema importância a forma-
ção continuada dos fazendários. E trará benefícios não 
só para a Sefaz, mas para o estado como um todo”, 
comenta ela. 

[Pesquisa]

Curso de Psicologia Organizacional 
é iniciado na Unipace

As aulas do Curso de Aperfeiçoamento em Psico-
logia Organizacional, promovido pela Fundação 
Sintaf em parceria com a Universidade do Parla-

mento Cearense (Unipace), iniciaram no último dia 23 
de janeiro, na sede da Unipace. A capacitação é voltada 
para profissionais e estudantes da área de Psicologia.

De acordo com as coordenadoras pedagógicas do cur-
so, Aryanna Freitas e Natália Loiola, o intuito é propor-
cionar aos alunos a compreensão da importância do 
papel do psicólogo organizacional dentro da dinâmica 
das organizações. 

Segundo Natália, os estudantes e profissionais possuem 
poucas opções de cursos de capacitação na área de Psi-
cologia Organizacional. Para Aryanna, é um grande di-
ferencial ter no currículo um curso que aborda diversas 
áreas da Psicologia.

A professora do curso, Ana Claúdia Coelho, que minis-
trará os módulos Cultura Organizacional e Mapeamento 
de Competência, tem formação em Psicologia, ensina 
na Universidade de Fortaleza (Unifor) e é gerente de RH 
no Grupo Marquise.

Ana explica que a Psicologia Organizacional é uma das 
especialidades da Psicologia e que hoje há a necessidade 
por parte dos estudantes em ter uma formação particu-
larizada devido ao mercado de trabalho. “Espero que 
possamos proporcionar para eles uma boa reflexão e 
que eles saiam prontos para a prática”, afirma a pro-
fessora.

A aluna Yasmim Costa é estudante de Psicologia e conta 
que, como trabalha há 1 ano e 7 meses em um setor de 
Recursos Humanos (RH), sentiu necessidade de aprofun-

dar seus conhecimentos na área organizacional. “Sin-
to muito forte a necessidade de estudar mais, entender 
mais quais as contribuições da psicologia pra área orga-
nizacional. O primeiro dia de capacitação foi excelente. 
Na verdade, superou minhas expectativas e espero que 
todos os módulos do curso sejam igualmente motivado-
res como o primeiro”, comenta a estudante.

Também pensa da mesma forma, o aluno Lucivan Frei-
tas, que é psicólogo. Para ele, o mercado de trabalho 
exige sempre que os profissionais estejam se capacitan-
do e se especializando. “Como já trabalho na área orga-
nizacional achei melhor buscar um curso objetivo e ao 
mesmo tempo rico em sua grade curricular”, pontua o 
psicólogo.

Com previsão de término para o mês de julho, a capaci-
tação terá aulas aos sábados, quinzenalmente, na sede 
da Unipace. Ao final do curso, os alunos receberão cer-
tificado de conclusão emitidos pela Fundação Sintaf e 
pela Universidade do Parlamento.

Alunos do Curso de Psicologia Organizacional são recepcionados 
pela professora Ana Cláudia Coelho, que ministrará o primeiro mó-
dulo da capacitação, Cultura Organizacional. 

[Ensino]
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Café com Cidadania discute sobre 
drogas e comemora o carnaval

Com oito edições já realizadas, o 
ciclo de palestras “Café com Ci-
dadania” promoveu no último 

sábado, dia 30 de janeiro, mais uma 
palestra que abordou o tema “Uso 
de drogas: causas e consequências”, 
proferida pelas fazendárias Rute 
Mourão e Rozelha Pontes. O evento 
contou também com atividade lúdica 
comandada pelo Grupo Tom Maior, 
banda que interpretou músicas de 
carnaval e animou todo o Pavilhão 
Café Atlântico, na comunidade do 
Poço da Draga, local onde aconteceu 
o evento.

A inciativa faz parte das ações do 
Projeto de Inclusão Social da Fun-
dação Sintaf, ProSocial, que é fruto 
do convênio entre a Secretaria da Fa-
zenda (Sefaz), o Sindicato dos Fazendários (Sintaf) e a 
Fundação Sintaf. O evento também conta com o apoio 
da Associação dos Aposentados Fazendários (AAFEC), 
Cafaz, Projeto Atitude Atletas, Ong Velaumar e, nesta 
edição, Restaurante L’escale. 

A última edição do “Café com Cidadania” reuniu mo-
radores da comunidade do Poço da Draga, crianças e 
adolescentes do Projeto Atitude Atletas, a psicóloga 
do Laboratório Social da Sefaz, Arminda Rodrigues , as 
conselheiras da Fundação Sintaf, Susie Marino e Valéria 
Brasil, a Diretora do Sintaf, Yolita Sá, e as integrantes do 
ProSocial, Dayse de Oliveira e Silvana Alcântara.  

Conversa sobre drogas
A manhã de atividades do ciclo de palestras teve início 
com palestra que discutiu um tema bastante complexo 
e presente no cotidiano de muitas pessoas: as drogas. 
A assistente social e fazendária, Rute Mourão, fala que 
debater sobre o uso de drogas é uma questão ampla 
que envolve muitos setores da sociedade. “Mas, o foco 
é a família. É fundamental que essa conversa tenha 
também a participação dos pais. A família tem que ser 
um espaço de diálogo”, afirma ela.

De acordo com Rute, o contexto social em que está in-
serido o usuário de drogas é determinante para compre-
ender o que os levou à dependência química. “As drogas 
são um problema de saúde pública. E um grande pro-
blema é o fato do uso das drogas estar associado ao uso 
de outras drogas lícitas”, aponta a assistente social.

Rute ainda destaca que o maior número de usuários 

de drogas são jovens. “A maioria são jovens, apesar de 
existirem estudos que mostram que o uso de drogas 
também é iniciado por pessoas com 50 anos de idade. 
A droga é democrática. Ela não escolhe idade, sexo, cor 
ou religião”, completa ela.

A assistente social e fazendária, Rozelha Pontes, explica 
que o uso de drogas é consequência de vários fatores: 
hereditário, cultural, social e familiar. Entretanto, exis-
tem estratégias de enfrentamento como a dedicação 
aos estudos, aos esportes ou a participação em grupos 
culturais, por exemplo.

Rozelha ainda fala sobre a existência do Laboratório So-
cial, inciativa da Sefaz em parceria com a Cafaz, que é 
um espaço de escuta, reflexão, partilha e aprendizado 
relacionado aos problemas da sociedade contemporâ-
nea que levam ao sofrimento psíquico e como consequ-
ência a dependência química.

Comemoração
Após a palestra, foi realizado um animado baile de car-
naval no Pavilhão Café Atlântico. Ao som de músicas e 
marchinhas de carnaval, o Grupo Tom Maior coman-
dou a folia das crianças, jovens e adultos que pularam o 
carnaval com muito confete, serpentina e alegria.

A próxima edição do Café com Cidadania será realizada 
em fevereiro. O ciclo de palestras é realizado mensal-
mente e é direcionado aos moradores de comunidades 
que residem próximo a unidades da Sefaz. A cada edi-
ção, são abordados temas diversos de interesse público 
que viabilizem o exercício da cidadania.

A fazendária e assistente social, Rute Mourão, conversa com o público do “Café com Cidada-
nia” reunido no Pavilhão Café Atlântico, na comunidade do Poço da Draga.
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sobre a Taxa de Fiscalização e 
Prestação de Serviço Público. 
O Anexo IV desta Lei exige 
em seu item 1.9.1 - impugnação em primeira instância 
administrativa - o pagamento de 350 UFIRCEs como 
medida preparatória para manejar impugnação válida. 
Mas caso o autuado não impugne o feito, a revelia im-
pulsiona de ofício o lançamento, instaurando a rela-
ção contenciosa por intermédio do PAT, sem nenhum 
ônus para o demandado. Ou seja, para o polo passivo, 
melhor não impugnar os feitos fiscais, pois o Estado, 
de ofício, assume estas atribuições (do autuado) sem 
exigir nenhum custo do acusado na relação tributária.

Como se vê, o Estado do Ceará adota um procedimen-
to que contraria esta lógica e moldou seu processo ad-
ministrativo tributário (PAT) tendo como elemento im-
pulsionador a revelia, qual seja, a ausência do acusado 
ou do litigante caracteriza-se como elemento bastante 
e suficiente para dar início à fase contestatória de um 
lançamento de crédito tributário junto ao estado-juiz, 
no âmbito do contencioso administrativo tributário. 

A incoerência e ausência de lógica jurídica ao tratamen-
to dado pela novel legislação à revelia, mantendo os 
mesmos vícios contidos na legislação anterior, na con-
tramão do que fizeram todas as demais unidades fede-
radas, assim como a União, demonstram o inadequado 
manuseio das categorias ontológicas da Ciência do Di-
reito pelo legislador ordinário, gerando incoerências na 
positivação das normas jurídicas.

Não se afigura desarrazoado, ao se confrontar o prin-
cípio constitucional da duração razoável do processo 
com a legislação de que se cuida no presente estudo, 
afirmar que os comandos normativos se encontram em 
aparente conflito, devendo, pois, prevalecer a aplicação 
da norma de maior grau de abstratividade, em detri-
mento daquela de estatura inferior dentro do ordena-
mento jurídico, qual seja, paralisar a eficácia da norma 
infraconstitucional, na hipótese de choque entre os co-
mandos normativos.

[Opinião] Por Osvaldo Rebouças

A Constituição Federal de 1988, refletindo o sen-
timento que em um determinado momento his-
tórico permeava todo o povo brasileiro e tendo a 

democracia como elemento norteador de todo o pro-
cesso de reconstrução da sociedade, captou este fenô-
meno político-sociológico e o concretizou no formato 
de uma série de direitos e garantias constitucionais, 
assegurando ao cidadão um sistema de liberdades de-
mocráticas afirmadas por um conjunto de princípios, 
dentre eles, o direito à ampla defesa e ao contraditório 
aos litigantes em processo judicial ou administrativo e 
aos acusados de uma forma geral. 

É certo, porém, que o cidadão que tem um direito ame-
açado ou lesado deve acionar o sistema estatal, judicial 
ou administrativo, conforme o caso, para reverter a le-
são ou a ameaça ao direito individual. Necessário se 
faz, portanto, que a pessoa impulsione os meios pro-
cessuais postos à sua disposição para restabelecer a or-
dem jurídica violada. Esta é a lógica jurídica que orienta 
a conduta dos cidadãos diante da agressão a direito 
individual que em determinado momento foi violado 
ou ameaçado.

A Lei n° 12.732/97, que dispunha sobre o PAT no âmbi-
to do Estado do Ceará, atribuía ao instituto da revelia o 
condão de instaurar a relação contenciosa, inauguran-
do o processo administrativo, mesmo com a ausência 
do sujeito passivo no feito.

No entanto, a Lei n° 15.614, de 2014, que inovou a 
ordem jurídica processual administrativa do Estado do 
Ceará ofertou ao dito instituto da revelia tratamento 
similar, mas para alguns lançamentos que tenham por 
núcleo a inadimplência de determinadas obrigações 
acessórias, ex vi, do § 1º do artigo 62, da citada Lei, 
atribuiu à revelia efeitos distintos (terminativo do lan-
çamento), criando para o sujeito passivo situações de 
mais incertezas e insegurança jurídica em relação a seus 
efeitos. 

Outra incoerência que ressalta aos olhos, encontra-se 
na recém editada Lei nº 15.838, de 2015, que dispõe 

A revelia como elemento impulsio-
nador do processo administrativo 
tributário (pat)

Você sabe o que está sendo 
feito com as finanças 
públicas do ceará? 

Leia Panorama Fiscal.
Segundo volume 

disponível 
clicando aqui.

http://www.fundacaosintaf.org.br/panoramafiscal
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[Perfil] Aparecida Silvino

A arte do (en)canto

Cantar é uma das mais belas formas de arte. A mú-
sica nos faz sentir e refletir sobre a vida e o mundo 
ao nosso redor, além de ter a capacidade de unir 

as pessoas.  Como acontece nos corais, que parecem 
tornar as canções ainda mais tocantes. Não é diferente 
com o que se passa a cada apresentação do Coral da 
Sefaz, regido por Aparecida Silvino.  Os fazendários co-
locam tanto amor e entrega em suas vozes que a regen-
te se diz sempre emocionada em cada apresentação.

Aparecida é cantora profissional, nascida em Fortaleza. 
Ela é graduada em Música pela Universidade Estadual 
do Ceará (UECE), fez parte do Coral da Universidade 
Federal do Ceará (UFC), em 1980, e tem formação em 
Piano pelo Conservatório de Música Alberto Nepomuce-
no. A cantora está à frente do Coral da Sefaz há 20 anos 
e também atua como regente de outros corais, ministra 
aulas de técnica vocal e tem sua carreira como cantora, 
interpretando músicas autorais.

Apesar das diversas atividades, Aparecida escolheu per-
manecer ao longo de tantos anos no comando do co-
ral, que já realizou apresentações não só em Fortaleza, 

mas em cidades do interior 
do Ceará, em Belo Horizon-
te e Blumenal, em virtude de 
eventos como, Encontro de 
Corais.
 
A cantora lembra que o coral 
foi criado em 1993 como uma das ações realizadas em 
comemoração aos 100 anos da Secretaria da Fazenda 
(Sefaz). A formação inicial era composta por 55 fazen-
dários. Hoje, o número caiu para 21 integrantes. O que 
não diminui em nada o talento, entrosamento e harmo-
nia que as vozes do Coral da Sefaz possuem. 

“É muito gratificante ver o nível que eles têm. Além dis-
so, eles têm coragem e compromisso. Tenho um cari-
nho especial por eles, já estou no coral desde o início. 
Já passamos por muitos desafios, mas finquei o pé e 
conseguimos sobreviver até hoje”, conta ela.

Aparecida ainda relata que muitos fazendários que não 
trabalham mais na Sefaz, continuam participando do 
Coral. Os ensaios acontecem às terças-feiras e quintas-
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[Cultura] Por Joelina Barros

Uma tarde, um caminho. É comum os desvios numa 
cidade insuportavelmente congestionada por um 
trânsito caótico.  Então, estava numa felicidade 

rara no fluxo rápido por um caminho atípico e qual não 
foi minha surpresa ao me deparar com uma rua não 
muito conhecida, mas que era a porta de saída de um 
certo colégio famoso da cidade. E o que vinha fluindo 
feito água em riacho, empacou. A espera interminável 
revelou-se em outro congestionamento: o da MENTE. A 
rua estava simplesmente tomada por carrões de várias 
marcas e modelos caros, com elegantes e despreocupa-
dos motoristas, esperando calmamente a saída dos fi-
lhos da escola.  Incrível o que uma mente individualista, 
abusiva dos direitos, proporciona num ambiente. 

Afora o mundo privilegiado do TER, na rua congestiona-
da da feira popular, descortina-se o mar do lixo espalha-
do vigorosamente pelas ruas com seus voos rasantes e 
indesejados. Sacos de plástico desenham uma paisagem 
pra lá de poluída.

O que há em comum na evidente distância social dos 
entes? O “EU”.  O mundo do “EU” tem dominado e 
perpetuado os desastres ambientais e as desavenças so-
ciais.  Cobramos boas ações, coerência, respeito, integri-
dade e sonhamos com uma cidade organizada e limpa. 

Há Esperança!
Mas estamos dispostos a re-
ver nossos hábitos?  Em cada 
pequeno gesto, uma infinita 
diferença no cenário ambien-
tal e social.  Na simplicidade 
essencial da consciência do 
indivíduo, há uma imensidão 
de possibilidades de criar quase de imediato um cenário 
favorável e viável do coletivo modo de ser e viver!

O que fazer? No que diz respeito ao trânsito, sem men-
cionar as regras estabelecidas, já  ouvimos muitas vezes:  
“seu direito termina quando começa o do outro”!  E a 
velha e boa máxima: “Eu gostaria que fizessem comi-
go?”.  Por outro lado, que tal abolir o copo descartável?  
O consumo excessivo?  Tratar de maneira seletiva o lixo? 
Exercer a cidadania cobrando dos entes competentes 
o pleno cumprimento da responsabilidade ambiental 
e principalmente, participar de forma efetiva dessas 
ações? Na rua, no bairro, nas imediações do trabalho, 
na cidade, nas praças? 

Percebe-se o despertar individual no coletivo das ações. 
Há bons exemplos na cidade de iniciativa privada, em 
parceria com o poder público ou não,  e mudanças sig-
nificativas no ambiente. Há esperança!
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[Perfil] Aparecida Silvino

-feiras, na Sefaz. “É o que motiva. Ver várias pessoas 
que trabalham mais de 20 horas irem sempre para os 
ensaios”, comenta a regente.

Fazer parte de um coral é algo grandioso. E tão gran-
dioso quanto é ser a responsável por reger mais de vin-

te vozes com características próprias. Mas, quando o 
trabalho é bem feito, ele se reflete em apresentações 
belíssimas e cheias de emoção. Esse é o resultado do 
trabalho de Aparecida e do time que ela comanda. Um 
time de cantores únicos e especiais. Cantores e fazendá-
rios que escolheram serem um só, mesmo sendo vários. 

[Fique por dentro]

Quem busca conhecer mais sobre o tema deve co-
nhecer a ISO 26000, uma norma internacional 
de uso voluntário que determina as diretrizes da 

Responsabilidade Social no mundo, e no Brasil é repre-
sentada pela ABNT. Segundo a norma, a responsabi-
lidade social se expressa pelo desejo e pelo propósito 
das organizações em incorporarem reflexões socioam-
bientais em seus processos decisórios e a serem respon-
sáveis pelos impactos de suas decisões e atividades na 
sociedade e no meio ambiente. 

Para que isso seja possível, é necessário que todos os 
tipos de organização, independente de seu porte ou 
localização, adotem um comportamento ético e trans-
parente que contribua para o desenvolvimento susten-
tável, que esteja em conformidade com as leis aplicá-
veis e seja consistente com as normas internacionais de 
comportamento.

Inserida nesse contexto, a Fundação Sintaf disponibi-
lizará, no próximo dia 4 de março, Oficina de Educa-
ção Ambiental para auxiliar a elaboração do Plano de 
Gestão Socioambiental da Fundação Sintaf e das ins-
tituições parceiras: Sintaf, AAFEC e Cafaz. Serão ofer-

Você sabe o que é Responsabilidade 
Socioambiental?

tadas 30 vagas para funcionários dessas entidades. A 
capacitação acontecerá de 9h às 11h, no auditório da 
Fundação Sintaf.

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!

http://www.fundacaosintaf.org.br
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