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[INSTITUCIONAL]

MEIO AMBIENTE E SAÚDE FORAM OS TEMAS 
DA 9ª EDIÇÃO DO CAFÉ COM CIDADANIA

Abordando o tema 
“Educação Am-
biental e Saúde”, 

a nona palestra do “Café 
com Cidadania” foi rea-
lizada no último dia 27 
de fevereiro no Pavilhão 
Café Atlântico, na co-
munidade do Poço da 
Draga.  A exposição foi 
feita pela fazendária, Yo-
lita Sá. Durante o evento, 
houve ainda apresenta-
ção de teatro de bonecos 
e de paródias promovida 
por profissionais da Pre-
feitura de Fortaleza. 

O Café com Cidadania 
é uma iniciativa do Pro-
jeto de Inclusão Social 
da Fundação Sintaf, o 
ProSocial. O projeto é 
resultado da parceria 
entre a Fundação Sintaf, 
o Sindicato dos Fazendários (Sintaf) e a Secretaria 
da Fazenda (Sefaz). O evento também conta com 
apoio da Ong Velaumar, Associação dos Apo-
sentados Fazendários do Ceará (AAFEC) e, nesta 
edição, do Restaurante L’escale e da Prefeitura de 
Fortaleza. 

Na ocasião, esteve presente o Diretor do Sintaf, 
Antonio Miranda, a Diretora Técnico-Científica da 
Fundação Sintaf, Germana Belchior, as fazendárias 
e integrantes do ProSocial, Joelina Barros, Susie 
Pontes e Valéria Brasil, e a integrante do proje-
to, Dayse Oliveira. Também marcaram presença os 
alunos do Projeto Atitude Atletas, desenvolvido 
pelo educador físico, Márcio Gonçalves.

Educação Ambiental e Saúde
O tema discutido nesta nona edição do Café com 
Cidadania teve o intuito de informar as pessoas 
sobre a questão ambiental e sua relação com a 
saúde pública, segundo a palestrante, Yolita Sá. 
Ela explica que esses dois fatores estão intrinsica-
mente relacionados. “A questão ambiental está 
presente em todas as nossas relações. Seja na rela-
ção com a comunidade ou com o meio ambiente 
que lhe cerca. Tudo está conectado”, afirma ela.

Yolita fez um panorama geral da questão ambien-
tal com foco em temas como a escassez de água, 
a coleta seletiva de lixo, poluição ambiental e as 
doenças provocadas pela má preservação do meio 

Yolita Sá profere palestra sobre questões 
ambientais e de saúde pública no Café com Cidadania
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ambiente. Foram apresentadas formas de como 
economizar e de como tratar a água, de como deve 
ser feita a seleção e reutilização do lixo e como se 
prevenir contra doenças provocadas pelo Aedes 
Aegypit. “O mosquito tá no lixo, tá na água. Jun-
tos, a comunidade pode encontrar sua forma de 
combater essas doenças”, completa a fazendária.

Após a exposição realizada pela palestrante, pro-
fissionais da Prefeitura de Fortaleza, que atuam no 
Núcleo de Saúde e Mobilização Social da Regional 

“EXUBERÂNCIA”, DE ANTONIO MIRANDA, 
É LANÇADO NA FUNDAÇÃO SINTAF

A Fundação Sintaf e o Sindicato dos Fazen-
dários lançaram na noite da última sexta-
-feira (26/2) o livro “Exuberância”, de au-

toria do fazendário e diretor de Organização do 
Sintaf, Antonio Ferreira de Miranda. O evento foi 
prestigiado por colegas, sindicalistas e familiares 
do autor, que na ocasião estreava no gênero po-
esia.
 
O diretor-geral da Fundação Sintaf, Paulo Rossa-
no, destacou que além do incentivo à capacita-
ção e produção do conhecimento, a Fundação 
também visa prestigiar a obra dos fazendários. 
“Este é o segundo livro de Miranda lançado aqui 
na Fundação. Temos orgulho de tê-lo em nossa 
categoria e nos representar”, afirmou.
 
A presidente da AAFEC, Elenilda dos Santos, fa-
lou de sua alegria em participar do lançamento 
da publicação. “É uma surpresa. Fazendário é vis-
to como técnico, pouco inclinado ao romantis-
mo, à poesia”, disse a presidente. “Nessa nossa 
vida cheia de atribuições, precisamos de momen-
tos como esse para falar de nossas paixões. Para-
benizo Miranda por desenvolver sua veia poética 
antes mesmo da aposentadoria”, completou.
 
O fazendário e escritor Elias de França foi o respon-
sável por fazer a apresentação do livro. Para Elias, 
o livro inaugural de poesia é como uma criança 
que temos que festejar. E não poupou elogios ao 
autor: “Miranda é extremamente conectado com 
o presente, o sentimento, o dia a dia, as coisas 
que nos inquietam”, ressaltou, apontando que o 

Antonio Miranda lança seu segundo livro 
no auditório da Fundação Sintaf

livro vai do lirismo à crítica social. “O bom livro de 
poesia é aquele que a gente se acha nele. E vocês 
vão se encontrar em ‘Exuberância’”, assegurou.
 
Além de agradecer as palavras dos colegas e a par-
ticipação de todos, Miranda explicou como dispôs 
de tempo para escrever seu segundo livro. “A gente 
arranja tempo para fazer o que nos dá prazer. E 
para mim, ler e escrever são um grande prazer”, 
ratificou. O autor finalizou o momento declaman-
do duas de suas poesias: “Adotado pela brisa”, que 
fala de sua nova casa, o Ceará, quando de sua che-
gada do Amazonas, e “Igarapé Urbano”, uma críti-
ca à degradação ambiental.

Fonte: Sintaf.

II, apresentaram paródias sobre como se prevenir 
de doenças como a dengue, zika e chikungunya e 
uma encenação de teatro de bonecos. Os partici-
pantes também foram agraciados com mudas de 
diversas espécies de plantas doadas pela Superin-
tendência Estadual do Meio Ambiente (Semace).

Ao final do evento, foi servido lanche a todos. O 
próximo evento do Café com Cidadania será reali-
zado no dia 2 de abril. 

[INSTITUCIONAL]
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CURSO DE AUTOCONHECIMENTO E INTERAÇÃO NO 
TRABALHO É PROMOVIDO NA FUNDAÇÃO SINTAF

Foi realizado na Fundação Sintaf, nos dias 
18 e 19 de fevereiro, o I Curso de Auto-
conhecimento e Interação no Ambiente 

de Trabalho. Participaram da capacitação pro-
fissionais das entidades parceiras, Sindicato dos 
Fazendários do Ceará (Sintaf) e Associação dos 
Aposentados Fazendários do Ceará (AAFEC).  O 
curso foi facilitado pela profissional em Recursos 
Humanos, Leidiane Estevão. 

Nos dois dias de capacitação, Leidiane desenvol-
veu atividades e dinâmicas de interação entre os 
alunos e expôs conceitos relacionados ao autoco-
nhecimento e subjetividade. Apresentou também 
técnicas de comunicação eficaz por intermédio do 
Rapport, ferramenta que auxilia a comunicação, 
sintonizando as pessoas de forma que haja com-
preensão e harmonia entre elas.

De acordo com a facilitadora, o ambiente de tra-
balho pode se tornar um lugar melhor quando as 
pessoas iniciam o processo de se conhecerem. Ela 
explica que autoconhecimento é colocar os recur-
sos à sua disposição nos momentos certos. Esses 
recursos seriam as características que cada pessoa 
possui. “Até a arrogância devemos saber usar no 
momento certo”, exemplifica Leidiane.

Para a presidente da AAFEC, Elenilda Santos, que 
esteve presente na abertura do curso, é necessário 
haver união entre as entidades parceiras, come-
çando pelos profissionais que as integram. “Preci-
samos nos unir. Quem conduz as instituições são 
vocês. As diretorias passam, mas vocês continu-
am. Quem mantém a casa são vocês, então é pre-
ciso que o local de trabalho esteja saudável, para 
que vocês estejam saudáveis”, afirma Elenilda. 

Além disso, a presidente ressaltou que no início 
do mês de março, no dia 4, será realizada a I Ofici-

na de Responsabilidade Socioambiental, também 
voltada para os profissionais das instituições fa-
zendárias, que tem o intuito de elaborar o Plano 
de Gestão Socioambiental da Fundação Sintaf e 
das demais entidades parceiras. 

O auxiliar do setor de contabilidade da AAFEC, 
Leandro Bezerra, acredita que a capacitação in-
centivará o processo de maior integração entre as 
entidades parceiras, promovendo a melhoria da 
qualidade do serviço prestado aos associados e sin-
dicalizados. “Deveria haver um treinamento cons-
tante. Esse curso deveria ocorrer periodicamente”, 
pontua o contador.

No caso da profissional do setor de convênios do 
Sintaf, Juliana Felix, o curso foi de valiosa contri-
buição pessoal e proporcionou o convívio com 
pessoas que muitas vezes se falam apenas por te-
lefone, mas não se conhecem pessoalmente. “Vá-
rias vezes eu telefonei para AAFEC e falava com 
algumas pessoas e não sabia quem eram. Achei 
super válida essa interação entre os funcionários 
das entidades, porque como já foi falado aqui, a 
diretoria muda, mas a estrutura mesmo, que são 
os funcionários, é permanente”,  comenta Juliana. 

Capacitação promove interação entre 
funcionários das entidades fazendárias

[ENSINO]

Mulheres, vocês são fundamentais para a Fundação Sintaf, para a Secretaria da 
Fazenda e para toda a sociedade. 8 de Março, Dia Internacional da Mulher

Para quem transborda amor todos os dias,
a nossa retribuição a tanta 

doçura, cuidado e generosidade.
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[SOCIAL]

[FIQUE POR DENTRO]

ENCONTRO DE FEVEREIRO DO “SARAU DO 
POÇO DA DRAGA” REALIZA RODA DE CONVERSA

FUNDAÇÃO SINTAF UTILIZA QR CODE 
COMO NOVA FERRAMENTA DE DIVULGAÇÃO

O “Sarau do Poço da Draga” já faz parte do 
calendário cultural da comunidade cen-
tenária. Na segunda quinta-feira de cada 

mês, o músico Rodrigo BZ e moradoras do Poço 
da Draga se reúnem para os encontros da roda de 
poesia que entretém a todos com muita música, 
alegria e histórias para contar.

O sarau do mês de fevereiro foi realizado no dia 
11, na casa da moradora Iolanda Pereira. Além das 
canções que embalaram a tarde cultural da comu-
nidade, as participantes do encontro tiveram um 
agradável bate-papo com o músico Rodrigo Bz. O 
momento foi de bastante descontração e de com-
partilhar um pouco da vivência de cada um. Para 
o músico, o sarau é um momento de encontro, 
conversa, música, poesia, amizade e diversão.

“Existe uma relação entre as pessoas que parti-
cipam. Aqui damos espaço para todos falarem. 
Tinha gente aqui que nem falava nos encontros. 
Nossa ideia é incentivar outras atividades, como 
saraus itinerantes”, fala Rodrigo, que diz ser im-
portante a realização de uma ação cultural como 
o sarau dentro da comunidade. 

Para a moradora Iolanda, os encontros são como 
uma terapia que lhe proporciona momentos feli-
zes e de nostalgia. “Tirei umas poesias que escrevi 
no tempo de escola do fundo do baú. Esse mo-
mento de reunião é muito bom. A gente aqui não 
tem muito o que fazer no tempo livre”, afirma ela. 

As informações sobre os cursos e eventos divulgados 
pela Fundação Sintaf agora podem ser acessados por 

meio do QR Code, um código de barras bidimensional que 
pode ser escaneado por telefones celulares equipados com 
câmera.

Atenta às novas tecnologias, a Fundação Sintaf passará a uti-
lizar em suas artes de divulgação o QR Code. Para ler as in-
formações contidas no código de barras, é necessário que o 
usuário faça o download em seu celular de qualquer aplica-
tivo que realize a leitura dos dados, como o QR Code Reader. 
Após esse procedimento, basta apontar a câmera do celular 
para a imagem do QR Code no cartaz ou imagem de divulga-

Rodrigo Bz com as participantes mais 
assíduas do “Sarau do Poço da Draga”

Tecnologia QR Code poderá ser utilizada como 
meio para mais informações de cursos e eventos 
em materiais de divulgação da Fundação Sintaf

Zenir Goes da Silva comenta que os moradores 
costumam ter momentos de reunião entre eles, 
mas nada como o sarau. “Alegra a nossa vida e 
nos movimenta”, afirma ela. Maria José, mora-
dora da comunidade, também compartilha do 
mesmo entusiasmo de Zenir. “Adoro passar esse 
tempo aqui, de coração. Desde que comecei a 
vir, nunca faltei. Mais pessoas deviam participar”, 
frisa a moradora. 

A iniciativa faz parte do projeto de inclusão social 
da Fundação Sintaf, ProSocial, oriundo da parceria 
entre Fundação Sintaf, Sindicato dos Fazendários 
do Ceará (Sintaf) e Secretaria da Fazenda (Sefaz). 
O próximo encontro acontecerá no dia 14 de mar-
ço e homenageará o Dia da Mulher. 

ção e o código será convertido em um link que irá direcionar 
o usuário para uma página na internet. Ou é possível, tam-
bém, após fazer o download da imagem no celular, abrir o 
arquivo dentro do aplicativo para leitura do código. 

A utilização do QR Code é mais uma forma de 
divulgar informações mais detalhadas sobre 
as atividades e ações da Fundação Sintaf. 
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[PERFIL] ELENILDA DOS SANTOS

UMA PEÇA 
FUNDAMENTAL

Estar à frente de qualquer instituição não é uma tare-
fa fácil. É necessário pulso firme, responsabilidade, 
integridade, dentre outras qualidades. Mas poucos, 

além de todas essas características, também são generosos, 
cuidadosos e comprometidos como a fazendária aposenta-
da e atual presidente da Associação dos Aposentados Fa-
zendários do Ceará (AAFEC), Elenilda dos Santos. 
 Elenilda é natural de Chorozinho, interior do estado 
do Ceará. Mudou-se para Fortaleza aos 10 anos de idade, 
onde vive até hoje. Fez parte da primeira turma do Curso de 
Direito da Universidade de Fortaleza (Unifor), concluindo em 
1981. No mesmo ano, foi aprovada no concurso para o car-
go de agente arrecadador da Secretaria da Fazenda (Sefaz). 
 Ao longo de sua atuação na Sefaz, Elenilda assumiu 
outras funções, como chefe de coletoria, assessora de dele-
gados, julgadora e conselheira do Contencioso Administra-
tivo. Em 2002, a fazendária assumiu a função de Diretora 
Bibliotecária da AAFEC. Mais tarde, passou a ser vice-presi-
dente e, atualmente, é presidente da entidade. 
 Em meio aos trabalhos como administradora de 
uma associação, Elenilda fez parte também do processo 
de criação da Fundação Sintaf. Ela integrou o Conselho 
Curador da primeira gestão da Fundação, que foi de 2008 
a 2010. Segundo ela, naquela época a instituição existia 
legalmente, mas não tinha uma estrutura física. 
 Dessa forma, a presidente começou um processo 
de buscar parcerias com as demais entidades fazendárias. 
“Como eu era diretora na AAFEC, a gente começou a orga-
nizar cursos e eventos lá e na Sefaz”, comenta ela. 
 A partir da iniciativa de Elenilda, como Diretora Ad-
ministrativo-Financeira da instituição e posteriormente como 
Diretora Geral, estabelecendo parcerias, a Fundação tam-
bém passou a atuar em prol de ações de inclusão social, 
com o ProSocial. O projeto, para a fazendária, representa 
uma forma dos fazendários cumprirem com seu dever como 
cidadãos. “Nós fazendários, com a formação que temos, 
não podemos ficar só dentro da nossa casa. Há aquela frase 
que alguns dizem ‘ Mas, nós já trabalhamos para o Estado 
realizar ações sociais’. Mas, cada um de nós, como cidadão, 
o que realmente fazemos? Foi essa conscientização que nós 
começamos a ter com o projeto”, conta Elenilda. 
 A presidente diz estar hoje muito feliz de ter contri-
buído com o trabalho da Fundação. “Fico feliz de ter jun-
tado as peças fundamentais, nossas entidades fazendárias 
para poder ver a nossa Fundação crescer. Quero continuar 
contribuindo da maneira que eu puder”, conclui Elenilda.

5

[CULTURA] POR ANTONIO MIRANDA

A sombra chega lenta, penumbrante, 
a réstia da claridade se afasta
numa simbiose minunciosamente  planejada,
no tempo certo, quase imperceptível,
da escuridão devorando a luminosidade.

No meio, o crepúsculo incandescente
da luz amarela ofuscada, agonizante,
no caminho transitório abreviado;
e o negrume, noite adentro dominante,
apodera-se do tempo encomendado.

Até encontrar a porta entreaberta 
Do feixe tímido da luz tênue,
que empurra o escuro da noite
com o olhar do sol semblante,
pintando o céu de claridade
no sereno amanhecer radiante.

Na rotina do tempo circulante: Dia, 
 crepúsculo, noite, dia...,
o fenômeno da vida segue excitante
abrindo as janelas dos jardins,
com o olhar embrenhado de beleza
aonde germina o encanto,
no garbo desfile da natureza.

Mas a natureza desfila?
Ou, simplesmente,
existe para ser contemplada:
rios, montanhas, florestas, arco-íris,
oceanos, luares, estrelas, chuvas, sol.

No olhar opaco sem chama, 
no contemplar que não vê,
espera resignadoa noite eterna;
sem dia nem crepúsculo,
como ouvir o trovão,
sentindo a chuva molhar,
sem ver os fios de água cair.

E o intelecto da alma, apaziguante,
conduzido pela luz da razão,
seguirá as veredas dos bosques
pelos caminhos atenuantes,
na sombra da escuridão.

LUZ DO 
LABIRINTO 
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populares, porém ainda à 
margem das grandes lu-
tas nacionais do período, 
como a Coluna Prestes, o 
Tenentismo e o Movimento de 30.

A Era Vargas altera substancialmente a legislação 
trabalhista em uma tentativa de tutelar o movi-
mento sindical, embora com inegáveis conquis-
tas de direitos por parte dos trabalhadores, sub-
metendo a atividade sindical a um forte controle 
do Estado. Com a redemocratização revitaliza-se 
o movimento sindical, passando o mesmo, a se 
fazer presente nas grandes lutas, como a do “O 
Petróleo é Nosso”, e a defesa do Governo Goulart. 
As bandeiras de lutas do sindicalismo passam en-
tão a se confundir não apenas com as bandeiras 
do “partidão”, mas também com as do trabalhis-
mo de Vargas e seus sucessores.

Instalando-se novamente um regime de exceção 
em 1964, sofre o movimento sindical novamente 
uma retração, agora não somente pela cooptação 
de seus quadros, mas também com a eliminação 
física dos mesmos. O movimento ressurge de ma-
neira mais ativa, somente com as greves do ABC 
paulista, ocasião em que se formaram as princi-
pais lideranças do Partido dos Trabalhadores e da 
Central Única dos Trabalhadores.

Contradições na luta sindical decorrentes da ins-
trumentalização ou mesmo tutela por parte de 
um governante ou partido político sempre existi-
ram, porém destas eventuais uniões nasceram im-
portantes conquistas, sendo inclusive o movimen-
to sindical responsável pela formação de grandes 
lideranças que, posteriormente, atuaram no cam-
po partidário, com grandes e duradouros ganhos 
para a sociedade em geral.

[OPINIÃO] POR CARLOS BRASIL

A história do sindicalismo brasileiro carac-
teriza-se pela superação de preconceitos, 
pela incansável luta por direitos, muitas 

vezes elementares, confundindo-se suas bandei-
ras de luta com a dos partidos que abraçam as 
causas do trabalhador. Aliados em grandes con-
quistas da sociedade brasileira, os mesmos se tor-
nam essenciais tanto na resistência aos regimes de 
exceção, quanto nas lutas pela redemocratização 
de nossa República.

Em face do modelo econômico adotado no Bra-
sil, colônia e império, somente com a extinção da 
escravidão e o aparecimento de uma incipiente 
industrialização brasileira, o trabalho assalariado 
torna-se representativo na economia. Esta pe-
quena classe proletária sofre, além da ausência 
de direitos trabalhistas, o preconceito de uma 
sociedade até bem pouco tempo escravagista. 
Conforme Caio Prado Júnior “a utilização univer-
sal do escravo nos vários misteres da vida eco-
nômica e social acaba reagindo sobre o conceito 
do trabalho, que se torna ocupação pejorativa e 
desabonadora”.

O surgimento dos primeiros sindicatos, propria-
mente ditos, acontece após a previsão legal de 
liberdade de associação prevista na Constituição 
de 1891. Inicialmente influenciados pelo movi-
mento anarquista, os mesmos voltavam-se para 
a luta dentro das fábricas por melhores condições 
de trabalho, realidade compreensível em face da 
ausência de seus direitos mais elementares.

Somente com o aparecimento do Partido Comu-
nista Brasileiro (PCB) é que o sindicalismo brasileiro 
expande sua luta de classe. A política sindical ini-
cia uma trajetória que várias vezes irá se confun-
dir com as dos partidos mais suscetíveis às causas 

SINDICALISMO E POLÍTICA 
PARTIDÁRIA
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