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[INSTITUCIONAL]

NOVA DIRETORIA É CRIADA 
NA FUNDAÇÃO SINTAF

Na última reunião mensal do 
Conselho Curador e da Dire-
toria Executiva da Fundação 

Sintaf, realizada no dia 8 de março, 
foi criada a Diretoria de Inclusão So-
cial, Cidadania e Cultura da institui-
ção. Para conduzir a nova diretoria, 
foi eleita, por unanimidade, a fazen-
dária e conselheira da Fundação Sin-
taf, Susie Marino. Na ocasião, tam-
bém foi feita comemoração ao Dia 
Internacional da Mulher.

A criação da nova diretoria foi apro-
vada mediante elaboração de aditi-
vo ao Estatuto da Fundação Sintaf. 
De acordo com Susie, a necessida-
de de ser criada uma diretoria para 
atuar na área social é um reflexo dos 
 objetivos constitutivos da entidade. 
“Somos uma Fundação que tem por essência o de-
ver de atuar também na área social, permitindo um 
 crescimento científico e humano conjunto, oportu-
nizando a todos que compõem nossa sociedade”, 
comenta ela.

A Fundação Sintaf já desenvolve ações e atividades 
de cunho sociocultural desde 2012 quando foi 
implantado o Projeto de Inclusão Social da Fun-
dação Sintaf, o ProSocial. Por meio de parcerias 
junto à administração pública, ao setor privado e 
a organizações do terceiro setor, são promovidos 
cursos e capacitações profissionais, ciclo de pales-
tras e atividades culturais, como o Sarau do Poço 
da Draga, direcionadas aos moradores de comu-
nidades locais menos favorecidas.

Susie afirma que há muito trabalho a ser executa-
do pela nova diretoria. Segundo ela, de início será 

estruturado o planejamento das próximas ações a 
serem desenvolvidas, principalmente, pelo ProSo-
cial. “Devemos discutir assuntos relacionados à am-
pliação de nosso campo de atuação, realização de 
uma grande campanha de aquisição de voluntários 
para a atuar no social juntamente conosco, capta-
ção de parcerias e apoiadores”, explica a diretora.

Para Susie, é importante que mais fazendários 
também se mobilizem para atuar em atividades 
sociais desenvolvidas pela Fundação Sintaf. “Não 
se pode desvincular o agente fiscal do agente so-
cial, enquanto participante e integrante de uma 
sociedade em que são visíveis os efeitos nocivos, 
decorrentes da desigualdade de oportunidades 
que ainda existe em nosso país. Por isso, entendo 
que os órgãos da Administração Pública devem 
trabalhar conjuntamente. A promoção da igual-
dade social deve ser um compromisso de todos”, 
reflete ela. 

Fundação Informa
O Boletim Virtual da Fundação Sintaf

Diretores da Fundação Sintaf recebem a nova Diretora 
de Inclusão Social, Cidadania e Cultura, Susie Marino
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OFICINA DE RESPONSABILIDADE 
SOCIOAMBIENTAL CAPACITA 
PROFISSIONAIS DE ENTIDADES FAZENDÁRIAS

Foi realizada, no dia 4 de março, 
na Fundação Sintaf, a I Oficina 
de Responsabilidade Socioam-

biental, que reuniu profissionais de 
diversas áreas que atuam nas entida-
des fazendárias. A capacitação foi fa-
cilitada pela Diretora Técnico-Científi-
ca da Fundação Sintaf e Doutora em 
Direito Ambiental, Germana Belchior, 
no intuito de auxiliar a elaboração 
do Plano de Gestão Socioambiental 
(PGS) da Fundação Sintaf, Sindicato 
dos Fazendários (Sintaf), Associação 
dos Aposentados Fazendários (AA-
FEC) e Caixa de Assistência aos Servi-
dores Fazendários Estaduais (Cafaz). 

Esteve presente na ocasião a presidente da AAFEC, 
Elenilda Santos, que apoia a unidade entre as enti-
dades fazendárias em torno de estabelecer metas e 
ações relativas à Responsabilidade Socioambiental. 
Para Germana, é fundamental que os funcionários 
das instituições possam ser capacitados, pois são 
eles os responsáveis pelas transformações no am-
biente de trabalho. “Vocês são o poder de transfor-
mação para que possa ser trabalhada a Responsa-
bilidade Socioambiental”, enfatiza a diretora.
 
A oficina abordou as principais características da 
Responsabilidade Social, suas dimensões externas 
e internas e explanou sobre o que é a ISO 26000, 
a norma internacional que determina as diretrizes 
da Responsabilidade Social no mundo. Germana 
ainda explicou como se dá o procedimento para 
as instituições receberem sua certificação como 
Organizações de Responsabilidade Socioambien-
tal, que no Brasil é emitido pelo Instituto Nacional 
de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), 
conforme as regras da ABNT.

Participantes da oficina receberam mudas de plantas doadas 
pela Superintendência Estadual de Meio Ambiente (Semace)

 Durante a capacitação, os profissionais foram di-
vididos em equipes de acordo com as entidades 
em que atuam para que pudessem discutir acerca 
da realidade de cada instituição e, a partir disso, 
iniciar o processo de elaboração do Plano de Ges-
tão Socioambiental. 

A coordenadora do setor jurídico da AAFEC, Mo-
nalisa Barrozo Véras, afirma que foi importante 
a iniciativa de realização da oficina, pois fez com 
que ela e os demais profissionais refletissem sobre 
o que é praticado em termos de responsabilidade 
socioambiental no dia-a-dia no ambiente de traba-
lho. “Colocamos em prática o que já sabíamos e o 
que aprendemos durante o curso”, diz Monalisa.

Segundo Germana, serão realizados outros encon-
tros para que o processo de implantação do PGS 
seja monitorado. Será promovida, também, uma 
nova oficina direcionada para os diretores e presi-
dentes das entidades fazendárias, a fim de contri-
buir para pensar a sustentabilidade na gestão.

[ENSINO]
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SÉRIE PANORAMA FISCAL LANÇA 
TERCEIRO NÚMERO DA PUBLICAÇÃO

O Observatório de Finanças Públicas do Ce-
ará (Ofice), centro de estudos e pesquisas 
da Fundação Sintaf, lançou no último dia 

28 de março o terceiro número da Série Panorama 
Fiscal. Neste novo número, a publicação bimestral 
do Ofice tem como tema “Análise das Finanças Pú-
blicas do Estado do Ceará em 2015”.

O evento foi realizado na sede da Fundação Sintaf 
e contou com a presença de representantes das en-
tidades fazendárias, Sindicato dos Fazendários do 
Ceará (Sintaf) e Caixa de Assistência dos Servidores 
Fazendários Estaduais (Cafaz), Tribunal de Contas 
do Estado do Ceará (TCE) e Instituto de Desenvolvi-
mento Institucional das Cidades (Ideci). 

A mesa de abertura do lançamento foi composta 
pelo presidente do Conselho Curador da Fundação 
Sintaf, Alexandre Cialdini, o diretor do Sintaf, Car-
los Brasil, e o presidente da Cafaz, Marcus Augusto 
Ferreira. Em sua fala, Marcus elogiou a iniciativa da 
Fundação Sintaf em promover um trabalho cien-
tífico na área de finanças públicas, por meio do 
Ofice. “É fundamental essa análise mais científica 
das finanças do Estado. Uma análise que é basea-
da em dados concretos que são transformados em 
informações”, comenta ele.

Panorama Fiscal
Após a abertura do evento, foi iniciada a apresenta-
ção do estudo realizado no terceiro número da Série 
Panorama Fiscal. Os fazendários e pesquisadores do 
Ofice, Germana Belchior, Lúcio Maia e Carlos Eduar-
do Marino, fizeram a exposição dos principais con-
ceitos adotados na publicação, explanaram sobre 

a análise econômico-financeira realizada com base 
nas finanças públicas do Ceará no ano de 2015 e 
sobre as considerações e metodologia formuladas. 

Segundo Carlos Eduardo, desde o segundo núme-
ro, a Panorama Fiscal tem desenvolvido uma meto-
dologia para analisar a capacidade de investimento 
do estado com recursos próprios. O pesquisador 
informa que, em 2015, o Ceará reduziu o ritmo de 
investimento em 30,6%. Entretanto, foi o quarto 
estado do país que mais investiu.

Ele alerta que apesar dos investimentos elevados, 
o Ceará vem acelerando seu processo de endivida-
mento. Entre 2013 e 2015, a dívida bruta do esta-
do cresceu 59%. Carlos Eduardo explica que uma 
das principais causas desse endividamento foi a 
variação de dois indexadores da dívida, o dólar e a 
inflação, além de novos empréstimos contratados.

De acordo com Germana, o diferencial do observa-
tório é também o diálogo de saberes proporcionado, 
uma vez que o trabalho do Ofice é feito por pesqui-
sadores e bolsistas das áreas de Ciências Contábeis, 
Direito e Economia. “A cada edição captamos as crí-
ticas colocadas e buscamos melhorias para a nossa 
publicação. Sempre existe um novo olhar sobre um 
objeto de pesquisa”, conclui a pesquisadora.

Ao final da apresentação, os participantes puderam 
tecer comentários e fazer perguntas aos pesquisa-
dores. O terceiro número da Panorama Fiscal está 
disponível no site: fundacaosintaf.org.br/panorama-
fiscal. Os certificados de participação poderão ser 
obtidos no site da Fundação Sintaf clicando aqui.

Pesquisadores do Ofice lançam mais um número da Série Panorama Fiscal

[PESQUISA]

http://www.fundacaosintaf.org.br/panoramafiscal/
http://www.fundacaosintaf.org.br/panoramafiscal/
http://www.fundacaosintaf.org.br/certificado.php
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PROJETO ALCANCE ENEM SERÁ IMPLANTADO 
NA COMUNIDADE DO POÇO DA DRAGA

A Fundação Sintaf, por meio de seu Projeto 
de Inclusão Social (ProSocial), em parceria 
com a Assembleia Legislativa do Ceará e a 

Ong Velaumar, irão promover, na comunidade do 
Poço da Draga, aulas do Projeto Alcance Enem, 
iniciativa da Assembleia Legislativa. 

O projeto é destinado a estudantes da rede pública 
de ensino que estejam cursando ou concluíram o 3° 
ano do Ensino Médio. A iniciativa oferece aulas pre-
paratórias para o Exame Nacional do Ensino Médio 
(ENEM), que são realizadas por videoconferência. 

Os alunos receberão apostilas referentes ao con-
teúdo ministrado por professores capacitados que 
lecionam em cursinhos pré-vestibular. As aulas 
acontecem aos sábados pela manhã na Escola São 

Rafael, que se localiza próximo à comunidade do 
Poço da Draga. 

De acordo com a Diretora de Inclusão Social, Cida-
dania e Cultura da Fundação Sintaf, Susie Marino, 
a ideia de implantar o projeto na comunidade sur-
giu de uma demanda dos moradores que neces-
sitavam de capacitação para o ENEM. A diretora 
explica que muitos moradores que já concluíram 
o Ensino Médio e não conseguiram uma vaga na 
universidade pública estão ociosos e precisando 
de uma ocupação.

A ação faz parte das atividades da nova diretoria da 
Fundação Sintaf. Será realizado em breve planeja-
mento estratégico do ProSocial, que irá definir as 
ações e atividades do projeto para os próximos anos. 

Sim, mesmo despreza-
do, como muita coisa 
na cidade, ele ainda é 
companheiro dos ve-
lhos amigos que ao fi-
nal da tarde se reúnem 
para um bom jogo de 
xadrez ou damas, talvez. Ora, quanta história está 
armazenada nesses bancos.

Quem dera se os mesmos pudessem narrar os seus 
sentimentos em ver as mudanças acontecerem. 
Quem dera eles poderem narrar a voz da vergonha 
em ver a destruição do que é público e ao desprezo 
da história. Ora, os mais novos talvez nem saibam 
o que é isso, pois presos nos seus aparelhos eletrô-
nicos, jamais saberão o que é sentar em um desses 
bancos após uma boa corrida de pega-pega.

Bancos...quantas histórias vocês guardam! Quem 
dera pudesse falar. Mas infelizmente não depende 
só de você a preservação da história. Enquanto os 
seres que lhe criaram não reconhecerem seu valor, 
você será um simples banco, um objeto da paisagem. 
Alguém que, mesmo em silêncio, estará sempre ali 
para quando alguém precisar de um banco amigo.

Sua presença no ambiente quase nunca é per-
cebida, ao menos que haja a necessidade de 
utilizá-lo. A simples estrutura que conforta os 

indivíduos nos seus momentos de cansaço, simples-
mente, é só mais um objeto sem valor.

Mas que desprezo da história.

Parado, ali, naquele recanto, sofre os atentados mais 
horríveis. Parado, ali, presencia a violência que o ro-
deia e, sendo inocente, torna-se vítima, mais uma ví-
tima, assim como nós. 

Aquele banco, calado ali no canto, por muitas ve-
zes foi consolador de muitas dores, participante de 
diálogos não muito sóbrios de quem nele se deitou 
pelas madrugadas. Banco, ele, que presencia os atos 
de torpeza e infidelidade de alguns casais sem amor.

Mas que desprezo...

Mesmo diante do desprezo, esses bancos ainda guar-
dam histórias, lindas histórias de amor, sem dúvida. 
Mesmo desprezado por uns, torna-se palco de um 
cenário romântico, de companheirismo, de um diálo-
go bobo ao final da tarde.

BANCOS
[CULTURA] POR ARLEY SANTOS
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da dívida pública de 
62,83% do PIB, boa 
parte dela contratada 
em dólar. 

Deficitário o orçamen-
to e, na outra ponta, 
sem perspectiva para aprovar o ajuste fiscal, o mer-
cado especula e faz o dólar subir e a bolsa cair, po-
tencializados, também, pela expectativa do aumento 
dos juros americanos e da contenção de crescimento 
da economia chinesa.

Mas quando o paciente tem alta taxa de desequilíbrio 
que poderá resultar num colapso, não resta outra sa-
ída senão um tratamento de choque.  E a CPMF de 
0,20% é um desses remédios amargos que tem efei-
tos imediatos, além de servir também para combater 
outro mal, isto é, seja utilizado como instrumento de 
controle eficiente da arrecadação visando a minimizar 
a sonegação que já sangrou as finanças públicas em 
2015, em R$ 420 bilhões, segundo o Sindicato Nacio-
nal dos Procuradores da Fazenda Nacional (Sinprotaf). 
Esse valor representa 25% do que foi arrecadado no 
país ou ainda sete vezes o custo da corrupção.

A não boa notícia é que já se projeta para 2016, sem 
o ajuste fiscal, uma queda de 3,5% do PIB contra 
- 3,80% em 2015, o que está a gerar hoje, 4 demis-
sões de trabalhadores a cada minuto.

A presidente Dilma Rousseff enviou ao Con-
gresso Nacional a Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) que cria um tributo nos 

moldes da antiga Contribuição Provisória sobre Movi-
mentação Financeira (CPMF). A mensagem informan-
do o envio da proposta foi publicada em edição extra 
do Diário Oficial da União. 

A anunciada contribuição terá alíquota de 0,20% 
sobre as movimentações financeiras durante quatro 
anos. A previsão de arrecadação é de R$ 32 bilhões 
por ano e deve ser usada para cobrir o déficit da Pre-
vidência Social. Os prefeitos, no entanto, já se arti-
culam para majorar a alíquota para 0,38% e repartir 
os 0,18% com os Estados, dada a penúria fiscal dos 
entes subnacionais.

Do ponto de vista monetário, a estabilidade econô-
mica só deverá vir com o saneamento das contas 
públicas e sem ela, a inflação (10,67% em 2015) e 
a alta do dólar (oscilando entre R$ 3,60 e R$ 4,00) 
afetam a todos. Boa parte dessa inflação vem, além 
da inflação inercial, ou da liberação tardia de preços 
“administrados” ou de insumos importados em dó-
lar. Já a alta do dólar advém, em grande parte, do de-
sequilíbrio das contas públicas, isto é, sem superávit 
para pagar o serviço da dívida, os investidores retiram 
as aplicações no Brasil e procuram outros mercados. 
Resultado: escassez da moeda gera alta no câmbio. 
Por outro lado, quando o governo gasta mais do que 
arrecada, gera a expectativa dos credores de calote 

A NOVA CPMF
[OPINIÃO] POR WILDYS DE OLIVEIRA

[FIQUE POR DENTRO]

SINTAF PROMOVE RODA DE 
CONVERSA EM HOMENAGEM 
ÀS MULHERES
O Sindicato dos Fazendários do Ceará (Sin-
taf) realizou na Fundação Sintaf, no dia 22 de 
março, roda de conversa com o tema “Mu-
lher: memórias e lutas”, seguida de chá da tar-
de, em comemoração ao Dia Internacional da 
Mulher. O evento contou com a participação 
de Cineide Almeida, coordenadora da Casa de 
Cultura e Defesa da Mulher Chiquinha Gon-
zaga, e Rejane Felipe, servidora fazendária e 
voluntária do Centro de Valorização da Vida 
(CVV). Na ocasião, estiveram presentes servi-
doras e aposentadas fazendárias. 
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[PERFIL] MÁRCIO GONÇALVESUMA AULA DE DOAÇÃO 

Participar de iniciativas que promovem a cida-
dania e a inclusão social é uma atitude de 
doação, solidariedade e generosidade que 

demonstram a face mais bela do ser humano. Uma 
atitude ainda mais bela é ter a motivação e empenho 
de criar e conduzir projetos sociais. Márcio Gleydson 
Camilo Gonçalves conhece bem a realidade de quem 
decidiu viver para fazer a diferença. 

Márcio é natural de Fortaleza e trabalha como pro-
fessor de Educação Física no Colégio Regina Pacis, 
instituição que atua na educação de crianças e ado-
lescentes com necessidades educativas especiais, e 
no Clube Recreativo dos Subtenentes e Sargentos do 
Exército (Cresse). A atuação profissional de Márcio 
também se estende a projetos sociais que desenvolve 
por iniciativa própria e em parceria com o Poder Pú-
blico, ONGs e projetos privados.

Há 11 anos, Márcio criou o Projeto Atitude Atletas, que 
segundo ele é um projeto de inclusão social e desenvol-
vimento humano que se propõe a trabalhar a cidadania 
por meio do esporte. As crianças e adolescentes que 
participam do projeto têm aulas de diversos esportes e 
algumas participam de competições esportivas. 
A ideia do educador físico era implantar dentro da co-
munidade uma ação que pudesse utilizar os recursos 
que o espaço oferecesse. “Já trabalhava com alguns ga-
rotos que praticavam triatlo na Praia de Iracema, então 
resolvi levar para dentro da comunidade”, conta ele.

Márcio explica que o triatlo consiste na prática de três 
modalidades: natação, ciclismo e corrida. Para ele, foi 
o esporte que mais se adequou à realidade do Poço 
da Draga, onde as crianças e jovens podem praticar 
natação no mar e correr na areia, ambiente que cau-

sa menos lesões, pois 
provoca pouco impacto. 

Com o tempo, o pro-
fessor viu a necessidade 
de realizar parcerias que 
pudessem contribuir com o projeto. Hoje, o Projeto 
Atitude Atletas se expandiu e abrange o Projeto Atle-
ta Cidadão, criado pela Secretaria de Esporte e Lazer 
da Prefeitura de Fortaleza. Márcio diz que é impor-
tante que profissionais que estão à frente de projetos 
sociais tenham a responsabilidade de incluir o Poder 
Público no trabalho realizado. “A gente acaba sendo 
um instrumento, um mediador”, comenta ele. 

A Fundação Sintaf também já se tornou parceira do 
Projeto Atitude Atletas. Os meninos e meninas que par-
ticipam do projeto estão sempre presentes nos eventos 
do ciclo de palestras Café com Cidadania, ação do Pro-
jeto de Inclusão Social da Fundação Sintaf, ProSocial.  

Além dos Projetos Atitude Atletas e Atleta Cidadão, 
Márcio ainda participa do Projeto Rainha da Paz, de-
senvolvido pelo Colégio Regina Passos e o Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará 
(IFCE). O projeto atua com inclusão esportiva de jo-
vens com necessidades especiais. 

O trabalho voluntário é um exercício de dedicação e 
amor que poucos se dispõem a praticar. Alguns doam 
uma parcela do seu tempo, outros, como Márcio, 
doam todo o tempo disponível. Não importa com 
quanto se contribua, o que importa é ter a atitude 
de fazer algo e ser a diferença que precisamos ver no 
mundo. O importante é se voluntariar ao outro.  

EXPEDIENTE
Assessoria de Comunicação: Marcella Macena (Mtb 3183). Projeto Gráfico e Diagramação: Rachel Lima. Di-
retoria Executiva: Paulo Rossano (Diretor-Geral), Germana Belchior (Diretora Técnico-Cientifíca), Saulo Braga 
(Diretor Administrativo-Financeiro) e Susie Marino (Diretora de Inclusão Social, Cidadania e Cultura). Conselho 
Curador: Alexandre Cialdini (Presidente), Francisco Ozanan (1º Secretário), Valéria Brasil (2ª Secretária). Conse-
lho Fiscal: Jucélio Praciano, Luana Emidio e José Garrido Braga. 
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