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[INSTITUCIONAL]

FUNDAÇÃO SINTAF DÁ INÍCIO À ELABORAÇÃO 
DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

No último dia 12 de 
abril, integrantes 
da Diretoria Execu-

tiva, Conselho Curador e 
do corpo administrativo da 
Fundação Sintaf estiveram 
reunidos para dar início 
à elaboração do Planeja-
mento Estratégico da ins-
tituição para o quadriênio 
2016-2019. A fazendária, 
que atua na Assessoria de 
Desenvolvimento Institu-
cional (Adins) da Secretaria 
da Fazenda (Sefaz), Luiza 
Ondina, participou do en-
contro como facilitadora 
do processo de estrutura-
ção do plano. 

Luiza, que já participou de planejamentos estra-
tégicos da Sefaz e é idealizadora do Programa de 
Educação Fiscal do Ceará, iniciou o processo com 
a apresentação de conceitos sobre Planejamento 
Estratégico, Mapa Estratégico, Missão e Visão. De 
acordo com a fazendária, o planejamento é um 
processo gerencial que tem como intuito a formu-
lação de objetivos para a seleção de programas de 
ação e para sua execução, levando em considera-
ção as condições internas e externas à organização.  

Após este momento inicial, os participantes foram 
divididos em grupos para iniciar a reformulação da 
Identidade da Fundação Sintaf, que consiste em ela-
borar a Missão, Visão e Valores da instituição. Em 
seguida, foram estabelecidos os Eixos Estratégicos, 
a partir dos quais serão delineadas as ações a serem 
desenvolvidas pela Fundação Sintaf até 2019. 

Deverão ainda ser criados Indicadores Estratégicos 
que também irão derivar dos Eixos Estratégicos es-
tabelicidos. De acordo com Luiza, os indicadores 
são fundamentais para que possa haver o moni-
toramento das ações e atividades e a mensuração 
dos resultados obtidos pela Fundação.

Com a finalização do Planejamento Estratégico da 
Fundação Sintaf, o documento deverá ser aprova-
do em reunião ordinária da Diretoria Executiva e 
do Conselho Curador da Fundação Sintaf. 

Fundação Informa
O Boletim Virtual da Fundação Sintaf

A reunião para elaboração do Planejamento Estratégico da 
Fundação Sintaf aconteceu no auditório da entidade
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CURSO DE ACCESS PARA FAZENDÁRIOS DO 
CARIRI FOI PROMOVIDO PELA FUNDAÇÃO 
SINTAF EM PARCERIA COM O SINTAF

A Fundação Sintaf e o Sindica-
to dos Fazendários do Ceará 
(Sintaf), em parceria com a 

Célula de Desenvolvimento de Pesso-
as (Cedep) da Secretaria da Fazenda 
(Sefaz), realizaram, nos dias 26 a 29 
de abril, o Curso de Banco de Dados 
Access, voltado para a raiz do Labo-
ratório Fiscal.
 
As aulas aconteceram na Célula de 
Execução da Administração Tributária 
(Cexat) de Juazeiro do Norte e foram 
direcionadas aos fazendários da região 
do Cariri que atuam em Cexats/Nuats. 
O objetivo do curso, que teve carga horária de 32h, 
foi capacitá-los a realizar auditorias fiscais com base 
em banco de dados, como é o caso do Access. 

Ministrado pelo colaborador da Cesec, Daniel Vic-
tor Medeiros, o curso consistiu em aulas teóricas e 
práticas, que abordaram assuntos relacionados às 
consultas formatadas pelo laboratório fiscal e aos 
cálculos de substituição por entradas. 

Fazendários do Cariri participam de aulas do Curso de Access

[ENSINO]

Segundo Daniel, a ideia é que os fazendários te-
nham capacidade de formatar seu próprio banco 
de dados de acordo com as diversas situações do 
trabalho de auditoria. 

A iniciativa faz parte das ações da Fundação Sintaf 
na área de ensino, que visam a promover continua-
mente o aperfeiçoamento intelectual e profissional 
de servidores fazendários e da sociedade em geral.

FUNDAÇÃO SINTAF E ESAF PROMOVEM 
CURSO VOLTADO PARA JORNALISTAS
 A Fundação Sintaf e o Centro Regional do Ceará da Escola de Administração Fazendária (Esaf), com 
apoio da Secretaria da Fazenda (Sefaz), Secretaria de Finanças da Prefeitura de Fortaleza (Sefin), Receita Fede-
ral do Brasil, Sindicato dos Fazendários (Sintaf), Sindifisco Nacional - Ds Ceará e Associação dos Aposentados 
Fazendários (AAFEC), realizarão, dos dias 17 de maio a 2 de junho, o Curso de Finanças Públicas e Educação 
Fiscal para Jornalistas. 
 O objetivo do curso é propiciar aos profissionais de comunicação conhecimento especializado na área 
fiscal, facilitando a difusão de informações que possibilitem a constituição da consciência cidadã, bem como 
a abordagem de aspectos relacionados às Finanças Públicas e à Educação Fiscal. 
 Com aulas expositivas e debate interativo sobre os temas envolvidos, o curso será ministrado por 
profissionais com pós-graduação em Economia, Direito e Contabilidade, além de professores universitários e 
servidores da administração tributária das três esferas de governo. 
 Os interessados devem realizar sua inscrição no site da Fundação Sintaf, www.fundacaosintaf.org.br, e 
doar dois livros de literatura infanto-juvenil para a biblioteca da Comunidade do Poço da Draga, que podem 
ser entregues no primeiro dia da capacitação. O número de vagas é limitado.

[FIQUE POR DENTRO]



Edição 9 | Mai 2016

3

Fundação Informa

AÇÕES DO PROSOCIAL BENEFICIAM JOVENS 
DA COMUNIDADE DO POÇO DA DRAGA

O Projeto de Inclusão Social da Fundação 
Sintaf, ProSocial, vem desenvolvendo ao 
longo de sua existência inciativas que bus-

cam fomentar a inclusão social e cidadania, por 
meio de parcerias com instituições públicas e pri-
vadas. No último mês de abril, foram promovidas 
mais duas ações de incentivo à educação e capa-
citação profissional de moradores que residem em 
comunidades próximas ao entorno da Sefaz, prin-
cipais beneficiados pelo ProSocial.

Em parceria com a Universidade do Parlamento 
Cearense (Unipace) e a Ong Velaumar, no último 
dia 2 de abril, foram iniciadas aulas do Projeto Al-
cance Enem, na comunidade do Poço da Draga. A 
iniciativa é destinada a estudantes da rede pública 
de ensino que estejam cursando ou concluíram o 
3° ano do Ensino Médio. 

O projeto oferece aulas preparatórias para o Enem, 
que são realizadas por videoconferência, na Escola 
Municipal São Rafael. Os alunos recebem apostilas 
que são elaboradas por professores de alto nível 
didático-pedagógico que lecionam em renomados 
cursinhos de Fortaleza e que também ministram as 
aulas do Alcance Enem. 

Outra iniciativa voltada para jovens que procuram 
capacitação profissional, é o Curso de Robótica, pro-
movido pelo ProSocial em parceria com Secretaria da 

Fazenda (Sefaz) e a Secretaria de Trabalho e Desen-
volvimento Social (STDS), por meio da entidade exe-
cutora ITIC. Com duas turmas formadas, uma pela 
manhã e outra pela tarde, as aulas tiveram início no 
último dia 11 de abril e se encerrarão em maio. 

De acordo com a Diretora de Cidadania, Inclusão 
Social e Cultura da Fundação Sintaf, Susie Marino, 
os cursos promovidos em parceria com a STDS têm 
gerado bons resultados. Ela explica que alguns alu-
nos que fizeram parte do Projeto Jovem Bolsista, 
uma das três linhas de ação do Programa Primeiro 
Passo da STDS, foram selecionados para participar 
das oficinas do Projeto Jovem Estagiário, outra li-
nha de ação do programa.

Ao longo do ano serão formadas mais turmas de 
cursos de capacitação profissional na área de in-
formática. O ProSocial é fruto da parceria entre a 
Fundação Sintaf, o Sindicato dos Fazendários e a 
Secretaria da Fazenda (Sefaz). 

Yolita Sá, diretora do Sintaf, e Susie Marino, diretora da Fundação Sintaf, ambas integrantes do ProSocial, participam 
da abertura do Curso de Robótica. Na foto abaixo, alunos no projeto Alcance Enem em aula na Escola São Rafael

[SOCIAL]
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CAFÉ COM CIDADANIA DISCUTE SOBRE 
INCLUSÃO E CIDADANIA EM PROJETOS SOCIAIS

A décima edição do ciclo de palestras “Café 
com Cidadania” foi realizada no último 
dia 23 de abril, na comunidade do Poço 

da Draga, e abordou o tema “Projeto Social: inclu-
são com cidadania”. O palestrante convidado foi 
o educador físico Márcio Gonçalves que atua em 
projetos de iniciativa própria e em parceria com ins-
tituições públicas e privadas. 

O Café com Cidadania é uma iniciativa do Projeto 
de Inclusão Social da Fundação Sintaf, o ProSocial, 
promovido pela 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 Aposentados Fa-
zendários do Ceará (AAFEC) e do Restaurante L’escale. 

Marcaram presença nesta última edição, os direto-
res da Fundação Sintaf, Saulo Braga e Susie Marino, 
a conselheira da Fundação, Valéria Passos e as inte-
grante do ProSocial, Dayse Oliveira e Silvana Alcân-
tara. Também participaram do evento os alunos do 

Projeto Atitude Atletas, desenvolvido por 
Márcio, e moradores do Poço da Draga.

Inclusão e Cidadania
A palestra proferida por Márcio discutiu 
um pouco sobre o papel dos projetos 
sociais dentro das comunidades e a im-
portância que eles têm na construção de 
uma sociedade justa e cidadã. De acor-
do com o educador físico, o projeto so-
cial tem como tarefa principal exercitar a 
cidadania. “Não existe cidadania sem o 
exercício de direitos e deveres e conviver 
de forma justa socialmente em comuni-
dade”, afirma ele.

Para Márcio, é fundamental que projetos sociais 
mantenham relação uns com os outros. Márcio 
defende que é necessário que as pessoas tenham 
oportunidade de viver várias experiências para 
que possam adquirir ferramentas que lhes permi-
tirão ter autonomia e, assim, exercer a cidadania.

Ele afirma que qualquer projeto social deve fun-
cionar como um suporte para o indivíduo. “O cor-
reto hoje é estimular a autonomia da comunidade 
com os projetos sem agir de forma assistencialis-
ta”, diz Márcio.

Após a palestra, foi realizado momento lúdico com 
a professora de yoga integral e instrutora de me-
ditação, Márjorie Serra. A professora estimulou os 
participantes a exercitar alguns movimentos de re-
laxamento e introspecção ao som de músicas ins-
trumentais. Em seguida, foi servido lanche a todos. 
O próximo evento do Café com Cidadania será re-
alizado no dia 28 de maio.

Márcio Gonçalves fala sobre projetos sociais aos 
participantes do 10º Café com Cidadania

http://www.fundacaosintaf.org.br/paginas_multiplas_detalhes.php%3Fcod_pagina%3D105%26titulo%3DCursos%26data%3D
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bientais do País, não 
podendo o Direito 
Tributário ficar fora dessa discussão, mormente 
por seu peso no custo final da energia gerada. 
A tributação de painéis de captação de luz so-
lar, por exemplo, deve ser efetuada de modo a 
permitir que a produção dos equipamentos no 
País seja viável e não mais ficar restrita a compra 
externa de equipamentos. Não é razoável que o 
Brasil continue importando bens por serem mais 
baratos do que a fabricação nacional, que enca-
rece em virtude dos tributos.

Diante destas questões atuais, direcionamos 
neste ano de 2016 as pesquisas do Grupo de 
Pesquisa em Tributação Ambiental da Faculda-
de de Direito da Universidade Federal do Ceará 
para o tema “Tributação e energias renováveis: 
reflexos no setor da energia solar. O grupo é 
formado por pesquisadores da graduação e da 
pós-graduação, recebendo convidados de ou-
tras áreas para ampliar o debate.

Nesse contexto de proteção ecológica que ga-
nha força no século XXI, o Ceará tem posição de 
destaque, em virtude do seu imenso potencial 
de recursos naturais. No tocante à energia solar, 
considerando o sol forte e constante no Estado, 
temos plenas condições de proporcionar impor-
tantes projetos para a produção de energia so-
lar, tanto em empreendimentos de grande porte 
quanto em sistemas descentralizados de geração 
de energia, como micro e mini geração em bene-
fício das classes mais baixas do sertão nordestino.

A participação de fontes de energias renováveis 
na matriz energética brasileira é significativa. 
Cerca de 74% da produção de eletricidade no 
país é oriunda da fonte hidráulica, contudo, 
nesta recente crise do setor decorrente da seca, 
é preciso inovar com as demais fontes de ener-
gia renováveis. A solar é uma excelente opção. 
A expansão do uso dessa fonte reflete a neces-

De acordo com a OCDE, a produção e o 
consumo de energia fóssil são respon-
sáveis por grande parte das emissões de 

CO2.  Diminuir as emissões é um desafio mun-
dial. A transição da “energia velha” para a “ener-
gia limpa” é urgente e uma das metas para a 
instauração das energias renováveis no País é o 
estímulo ao desenvolvimento da energia solar. 
Esta fonte de energia tem um imenso potencial 
no nordeste brasileiro, considerando a radiação 
solar intensa e constante. 

A tributação ambiental deve propiciar instru-
mentos fiscais que atuem positivamente ao de-
senvolvimento e consolidação da fonte solar na 
matriz energética brasileira. Aumentar as fontes 
de energias renováveis no País é mais do que 
uma necessidade local, é um compromisso do 
governo brasileiro, que assinou o acordo de Pa-
ris (Conferência do Clima da Organização das 
Nações Unidas - COP21), comprometendo-se 
a ampliar de 28% para 33% o uso de energia 
de fontes renováveis (solar, eólica, biomassa e 
biocombustíveis) em sua matriz de energia até 
2030, além da energia hídrica. Sem dúvidas, o 
potencial da energia solar ainda é subutilizado. 
Não pode mais ser admitida a baixa participa-
ção da energia solar no sistema elétrico brasi-
leiro, que segundo dados da ANEEL, equivalia a 
0,02% em dezembro de 2015.

A análise do peso da tributação no setor da 
energia solar, cuja incidência dos tributos prin-
cipais (PIS/COFINS, IPI, ICMS, II) deve ocorrer de 
forma mensurada e razoável, de forma a garan-
tir a competitividade da fonte solar. O mais im-
portante para desenvolver o setor no País já é 
garantido: o sol. Agora é cuidar da sua viabiliza-
ção econômica, fazendo com que a tributação 
seja um estímulo, e não, um entrave.

Muitas questões ainda estão pendentes e me-
recem mais atenção nas políticas fiscais e am-

TRIBUTAÇÃO AMBIENTAL E 
ENERGIA SOLAR: TRANSFORMANDO 
A SECA EM ENERGIA

[OPINIÃO] POR DENISE LUCENA CAVALCANTE
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sidade em diversificar a matriz energética brasi-
leira com outras fontes de energia mais seguras, 
constantes e com baixo risco de esgotamento. 

A produção da energia solar é duplamente be-
néfica à sociedade, permitindo o desenvolvi-
mento socioeconômico aliado à ideia da susten-
tabilidade, quando tem imenso potencial para 
melhorar as condições de vida das populações 

[OPINIÃO] POR DENISE LUCENA CAVALCANTE

carentes do Nordeste brasileiro, e, ainda, contri-
buir para o aumento das energias renováveis na 
matriz energética nacional.

Vê-se, assim, a necessidade do desenvolvimento 
de estudos técnicos multidisciplinares que per-
mitam elaborar uma doutrina fundamentada 
para auxiliar na elaboração de políticas públicas 
fiscais ambientais sólidas e eficientes.

palmente, quem nun-
ca perdeu algo que faz 
tanta falta. A verdade 
é que não nos damos 
conta da efemeridade 
da vida. 

Além disso, somos seres que nunca nos acostu-
maremos com isso de morrer. Preferimos viver. 
Mesmo matando um leão por dia como dizem. 
Mesmo que você seja uma mãe ou um pai que 
vai dormir todas as noites preocupado se vai ter 
comida para dar aos filhos no outro dia. Mesmo 
que você tenha que acordar todos os dias ligado a 
tubos de respiração em um hospital. Mesmo que 
você não tenha um teto sobre a cabeça. 

Posso estar enganada, mas tenho certeza que, para 
muitos, são as pessoas que estão em nossas vidas, 
as nossas pessoas, que fazem valer a pena viver. 
Elas podem ser o melhor amigo, o namorado, a 
mulher, o marido, a prima, o pai, a vovó, o querido 
professor. Sejam parentes ou não são eles que es-
tão ali para você quando é preciso. 
 
Seja lá o que for que faça valer a pena estar vi-
vendo, nunca vai ser maior do que o próprio dom 
da vida. Ter a oportunidade de conviver com tan-
tos sentimentos e situações diferentes dentro de 
um só corpo. Poder dividir sensações e pequenos 
momentos de felicidades com alguém. Viver ex-
periências que nos emocionam de uma forma que 
não cabemos dentro de nós mesmos. Tudo isso 
pode ser passageiro, mas é o que significa viver. 
Só é preciso coragem para estar realmente vivo.

Viver requer um esforço tão monumental 
que precisamos de uma eternidade intei-
ra para descansar. Inclusive, não importa 

se você ainda é uma criança, um adolescente ou 
um senhor de idade. A vida acontece para todo 
mundo. E ela vem com suas dores, sofrimentos, 
desilusões, amores, sacrifícios, perdas e alegrias. 

Considerando pessoas que vivem seus 100 anos 
(o que acredito ser uma dádiva), vivi pouco. Nos 
poucos anos que já vivi, já me apaixonei, já me de-
siludi, já perdi quem eu amava, já me despedi, já 
fiquei sem chão, já sofri, já senti felicidade. Creio 
que seja o fardo que carregamos por estarmos vi-
vos. É o pedágio que pagamos ao Criador por nos 
dar algo tão valioso: a vida.

Engraçado e triste ao mesmo tempo é o fato de 
que é quando nos deparamos com a morte que 
pensamos na vida. Foi o que aconteceu comigo 
quando me deparei com essa força incontrolável 
pela primeira vez.

Nunca tinha ido a um velório, nunca tinha ido a um 
cemitério, nunca tinha sentido algo tão doloroso: 
o sentimento de perda. Foi tudo pela primeira vez. 
Assim como imaginar como seria se eu não pudes-
se mais ter as épicas brigas com a minha irmã mais 
nova, as discussões com os meus pais, sentir bor-
boletas no estômago por causa de um novo amor, 
casar, ter filhos, envelhecer.

Tenho plena convicção que não temos certeza de 
nada vida. Um dia estamos bem e no outro nem 
tanto. Um dia temos um amigo do nosso lado e 
no outro ele não está mais lá. Isso assusta, princi-

REFLEXÕES SOBRE UM DOM
[CULTURA] POR MARCELLA MACENA
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A UNIÃO QUE FAZ ACONTECER

“A união faz a força e move montanhas, porém 
a desunião enfraquece e abre crateras. O segre-
do das bandeiras, arduamente, conquistadas 

pela categoria e, por vezes, com muita mobilização, 
esteve na força das nossas ações planejadas e exe-
cutadas em conjunto. Se a união faz a força, logo 
o diálogo propicia o entendimento”. É assim que o 
fazendário e Diretor-Geral da Fundação Sintaf, Pau-
lo Rossano, gosta de definir a sua forma de atuar.
 
Paulo é natural de Fortaleza e tem formação aca-
dêmica em Ciências Econômicas, pela Universidade 
de Fortaleza (Unifor) e Direito, pela Universidade 
Federal do Ceará (UFC). Desde 1991, atua na Se-
cretaria da Fazenda (Sefaz). Ao longo de seus 25 
anos como fazendário, ocupou funções em diver-
sos segmentos: trânsito, sedes e Cexats. Atualmen-
te, é plantonista do Posto Fiscal de Aracati (Mata 
Fresca), mas já trabalhou em Postos Fiscais na Re-
gião do Cariri e Apodi.

O Diretor também exerceu a função de Supervisor 
do Trânsito na atividade de fiscalização itinerante 
(volantes fiscais) atuando, em seguida, na função 
de Assessor do antigo Departamento de Fiscalização 
no Trânsito (Defit). Trabalhou, ainda, nas Células de 
Execução da Administração Tributária do Mucuripe, 
Jacarecanga e Messejana. Depois desse período, re-
tornou para a atividade do trânsito de mercadorias, 
quando foi convidado à função de Orientador da 
Célula de Fiscalização no Trânsito (Cefit).
 
Motivado por seus colegas fazendários, amigos 
Liduíno e Miranda e outros, Paulo percebeu a ne-
cessidade de se engajar na luta da categoria fazen-
dária e, em 2003, assumiu sua primeira gestão no 
Sintaf. “Ao invés de discutir e debater, é necessário 
ser mais atuante. É necessário se envolver de verda-
de na causa”, comenta o fazendário, que fez parte 
da Diretoria do Sintaf durante três gestões (2003-
2006, 2009-2012, 2012-2015).
 
Quando Paulo foi Diretor do Sintaf em 2009, a Fun-

dação Sintaf ainda fazia 
parte das instalações 
do Sindicato. Na épo-
ca, ele conta que, em 
debate com a diretoria 
do Sintaf e da Funda-
ção, juntamente com alguns membros do Conselho 
Curador, surgiu a ideia de relocar a insituição para 
o prédio adquirido e incorporado ao patrimônio do 
Sintaf, localizado à Rua Padre Mororó nº 952 que, 
depois de uma profunda reforma estrutural, preser-
vando todas as árvores, passou a ser a sede da Fun-
dação. “Para o exercício das atividades da Fundação 
e para ter a sua formalidade legal, por exigência de 
lei e com a devida autorização do Ministério Público, 
havia a necessidade de funcionar em prédio próprio 
ou alugado”, explica ele.

Em 2012, Paulo passou a fazer parte do Conselho 
Curador da Fundação Sintaf e em 2015 assumiu a 
Diretoria-Geral da instituição. Segundo ele, com os 
trabalhos desenvolvidos pelo Programa de Inclusão 
Social da Fundação Sintaf (ProSocial), a partir de 
2012, a instituição passou a ter uma boa evidên-
cia. Ele fala que fazendários como Alexandre Cial-
dini, Ana Maria Ferreira, Ângelo Araújo, Antônio 
Miranda, Carlos Brasil, Carlos Eduardo, Chico Mar-
celo, Dário Salmito, Elenilda dos Santos, Francis-
co Ozanan, Germana Belchior, Joelina Barros, José 
Coelho, Joselias Lopes, Jucélio Praciano, Liduíno 
Lopes, Lúcia Muniz, Lúcio Maia, Luiz Carlos Dióge-
nes, Mariazinha, Mauro Bastos, Nilson Fernandes, 
Osvaldo Rebouças, Pedro Paulo, Saulo Braga, Susie 
Marino, Valéria Brasil, Wildys Oliveira, Yolita Sá e 
Yvelise Benzi foram fundamentais para a expansão 
das atividades da Fundação.

A dedicação a uma causa, qualquer que seja ela, 
requer, além de muito esforço e trabalho, humil-
dade para reconhecer que não se realiza e nem se 
constrói nada sozinho. É por isso que para o Di-
retor, Paulo Rossano, agir em conjunto é sempre 
melhor, pois unidos sempre seremos mais fortes.
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(Presidente), Francisco Ozanan (1º Secretário), Valéria Brasil (2ª Secretária). Conselho Fiscal: Jucélio Praciano, Luana 
Emidio e José Garrido Braga. Fundação SintaF de enSino, PeSquiSa, deSenvolvimento tecnológico e cultural
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