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[INSTITUCIONAL]

CURSOS DE MESTRADO E DOUTORADO SERÃO 
PROMOVIDOS PELA FUNDAÇÃO SINTAF EM 
PARCERIA COM A UNIVERSIDADE DE LISBOA

Após reunião na Fundação 
Sintaf, no último dia 24 
de maio, foi firmada par-

ceira entre a Fundação Sintaf e o 
Instituto Superior de Ciências So-
ciais e Políticas da Universidade 
de Lisboa (ISCSP) para viabilizar 
Cursos de Mestrado e Doutora-
do em Administração Pública e 
outras áreas de concentração em 
Lisboa. Estiveram presentes na 
ocasião, os Diretores da Funda-
ção Sintaf, Paulo Rossano, Ger-
mana Belchior e Saulo Braga, o 
Presidente do Conselho Curador, 
Alexandre Cialdini, os conselhei-
ros Carlos Brasil, Wildys de Oli-
veira, Imaculada Vidal, José Nil-
son Fernandes e o representante 
do ISCSP, Prof. Ricardo Ramos. 

A oportunidade é voltada para fazendários filia-
dos ao Sintaf que pretendem cursar mestrado ou 
doutorado nas seguintes linhas de pesquisa do 
ISCSP: 1) Mestrado: Política de Desenvolvimento 
dos Recursos Humanos, Política Social e Relações 
Internacionais; 2) Doutorado: Administração Pú-
blica, Política Social e Comportamento Organi-
zacional. Para cursar o Doutorado, é importante 
que o candidato já possua o título de mestre para 
evitar problemas com o reconhecimento do curso 
no Brasil.

De acordo com o Prof. Ricardo Ramos, o curso, 
na modalidade avançado, acontece em dois perí-
odos do ano, em janeiro e julho, durante 22 dias, 

nas instalações no ISCSP, em Lisboa. Durante esse 
período, as aulas ocorrem de segunda a sexta, de 
9h às 17h. 

A duração do mestrado é de 2 anos e do douto-
rado é de 3 anos. Ambos os cursos têm reconhe-
cimento no Brasil em virtude de convênios e par-
cerias que o ISCSP tem estabelecido com outras 
instituições de ensino brasileiras como Fundação 
Getúlio Vargas e Universidade de Brasília (UNB).

A cada ano, será necessário realizar a matrícula para 
os cursos. Dessa forma, o mestrando ou doutoran-
do não se compromete em pagar todo o curso no 
ato da matrícula, mas apenas o primeiro ano. Mais 
informações serão divulgadas em breve no site da 
Fundação Sintaf: www.fundacaosintaf.org.br. 
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CURSO DE FINANÇAS PÚBLICAS E EDUCAÇÃO 
FISCAL PARA JORNALISTAS É PROMOVIDO PELA 
FUNDAÇÃO SINTAF EM PARCERIA COM A ESAF 

Foi realizado dos dias 17 de maio a 2 de ju-
nho, o Curso de Finanças Públicas e Edu-
cação Fiscal para Jornalistas, promovido 

pela Fundação Sintaf em parceira com a Escola de 
Administração Fazendária (Esaf-Ce) e com apoio 
de instituições e órgãos como a Secretaria da Fa-
zenda (Sefaz), Secretaria das Finanças da Prefeitu-
ra de Fortaleza (Sefin), Receita Federal do Brasil, 
Sindicato dos Fazendários (Sintaf), Sindifisco Na-
cional - Ds Ceará e Associação dos Aposentados 
Fazendários (AAFEC).

Ao longo de oito dias de capacitação, foram abor-
dados diversos assuntos relacionados com a te-
mática do curso por meio de aulas e exposições 
facilitadas por professores universitários, pesqui-
sadores e servidores públicos da área. O objeti-
vo foi propiciar aos profissionais de comunicação 
conhecimento especializado na área fiscal, facili-
tando a difusão de informações que possibilitem 
a constituição da consciência cidadã, e a aborda-
gem de aspectos relacionados às Finanças Públi-
cas e à Educação Fiscal. 

O curso teve início com mesa de abertura que con-
tou com a participação do Presidente do Conselho 

Foto de encerramento do Curso de Finanças Públicas e Educação Fiscal para Jornalistas

Curador da Fundação Sintaf, Alexandre Cialdini, o 
fazendário e Coordenador do Grupo de Educação 
Fiscal do Estado do Ceará (Gefe), Argemiro Torres 
e a Diretora Regional da Esaf, Margarida de Sousa.

Cialdini fez breve apresentação sobre as atividades 
de ensino e pesquisa da Fundação Sintaf  e deu as 
boas vindas aos jornalistas. “Aproveitem esse pe-
ríodo de aprendizagem. Que possamos fortalecer 
o diálogo com vocês”, comentou o presidente do 
Conselho. 

Para Argemiro, o intuito do curso e da educação 
fiscal, em sua essência, é esclarecer para a socieda-
de sobre a função socioeconômica do tributo por 
meio do controle social. “Nosso objetivo é que a 
sociedade entenda como o Estado funciona. Mui-
tas vezes você é transparente, mas quando olha lá 
no portal, não entende nada. Então por obrigação 
o Estado tem que decodificar para que as pessoas 
possam entender”, reflete ele.

Nesse intuito, o curso debateu e discutiu com os 
jornalistas sobre temas como crise fiscal, a tribu-
tação brasileira, previdência social, desigualdade 
e pobreza, atuação dos fiscos nas três esferas 

[ENSINO]
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governamentais, educação fiscal, tributo e meio 
ambiente, controle social e transparência, conta-
bilidade pública e incentivos fiscais. 
O jornalista Murilo Viana, repórter do Diário do 
Nordeste, elogiou o curso, pois os temas abor-
dados foram atuais e de grande relevância. “Para 
mim foi muito útil porque a gente começa a per-
ceber umas coisas que a gente não percebia. Tra-

[ENSINO]

balho há mais ou menos um ano e meio no setor 
de Economia e você vê que aprende e continua 
aprendendo e aprendendo”, comentou ele. 
Ao final do curso, os participantes receberão cer-
tificados emitidos pela Esaf, em parceria com a 
Fundação Sintaf, com carga horária de 30h após 
elaborar artigo de opinião sobre assuntos discuti-
dos ao longo da capacitação.

CAFÉ COM CIDADANIA: 
PENÚLTIMA EDIÇÃO ABORDA A EDUCAÇÃO FISCAL COMO EXERCÍCIO DE CIDADANIA

A 11ª edição do ciclo de palestras Café com Cidadania ocorreu no dia 28 de 
maio, no Pavilhão Café Atlântico, na comunidade do Poço da Draga. Nesta 

edição, o palestrante convidado foi o orientador da Célula de Educação Fiscal da 
Secretaria da Fazenda (Ceduf), Argemiro Torres, que abordou o tema “Educação 
Fiscal: um exercício de cidadania”.

O evento contou com apresentação do Grupo Art Sefin, que integra o Progra-
ma Bem Viver da Secretaria das Finanças de Fortaleza. Ao final, foi servido lanche 
aos participantes.

No próximo dia 2 de julho, no auditório da Sefaz III, será realizada a última 
edição do Café com Cidadania, que encerra o ciclo de 12 palestras com confrater-
nização entre parceiros e participantes. 

A iniciativa é promovida pelo Projeto de Inclusão Social da Fundação Sintaf, 
o ProSocial, em parceria com Secretaria da Fazenda (Sefaz), Sindicato dos Fazen-
dários (Sintaf), Associação dos Aposentados Fazendários do Ceará (AAFEC), ONG 
Velaumar, e apoio do Restaurante L’escale.

[FIQUE POR DENTRO]



Edição 10 | Maio 2016Fundação Informa
[PESQUISA]

FUNDAÇÃO SINTAF PROMOVE DEBATE SOBRE 
FINANÇAS PÚBLICAS E CIDADANIA NO EVENTO 
IV PANORAMA FISCAL 

A Fundação Sintaf, em parceira com o Sin-
dicato dos Fazendários (Sintaf) e a As-
sociação dos Aposentados Fazendários 

(AAFEC), realizou na última segunda-feira (23), 
no auditório da Sefaz III, o evento “IV Panorama 
Fiscal: Abordagem sobre o 1º Bimestre de 2016 e 
o Balanço Geral do Estado”. 

Na ocasião, ocorreu o lançamento do quarto nú-
mero da Série Panorama Fiscal, publicação bimes-
tral do Observatório de Finanças Públicas do Ceará 
(Ofice), e mesa redonda com a participação do Se-
cretário da Fazenda do Ceará, Mauro Filho, e do 
Auditor Fiscal da Receita Federal e professor do 
Caen/UFC, Marcelo Lettieri.

Participaram da mesa de abertura do evento, o Di-
retor Administrativo-Financeiro da Fundação Sin-
taf, Saulo Braga, e o Diretor de Assuntos Adminis-
trativos e Financeiros do Sindicato dos Fazendários 
do Ceará (Sintaf), Carlos Brasil. Em seguida, foi 
realizada homenagem à fazendária, Maria Dolores 
Pereira, que exerce o cargo de Contadora Geral do 
Estado com brilhantismo e dedicação e possui 35 
anos de carreira como servidora. 

Panorama Fiscal

Abordando os temas “Análise das Finanças Públi-
cas do Estado do Ceará no primeiro bimestre de 
2016” e “Demonstrações Contábeis do Ceará no 
exercício financeiro de 2015”, o quatro número da 
Série Panorama Fiscal foi apresentado pelos pes-
quisadores do Ofice, Germana Belchior, Lúcio Maia 
e Carlos Eduardo Marino, e pelo Diretor da Funda-
ção Sintaf, Saulo Braga.

De início, o pesquisador Carlos Eduardo fez a expo-
sição da análise das finanças do estado no primeiro 
bimestre de 2016. Segundo ele, o ensaio demons-
tra que nesse período ocorreu uma ligeira recupe-
ração da receita, em relação a 2015. Entretanto, 
não houve obtenção de crescimento real.  Sendo 
assim, para a superação da crise fiscal, o trabalho 

conclui que devem ser adotadas ações para a ele-
vação da receita própria, como melhorar a gestão 
da dívida ativa e rever os incentivos fiscais ineficien-
tes concedidos ao setor produtivo.

Em seguida, o Diretor Saulo Braga apresentou o 
Balanço Geral do Estado (BGE) de 2015, que é 
a prestação de contas do Governo do Estado do 
Ceará elaborada anualmente junto à Assembleia 
Legislativa. De acordo com Saulo, um dos princi-
pais motivos para a realização da análise do BGE 
foi desmitificar a ideia de que só os profissionais 
da área financeira são capazes de entender o que 
está por trás dos demonstrativos contábeis do Es-
tado, estimulando, dessa forma, o controle social e 
o exercício da cidadania.

Após a apresentação, o Secretário da Fazenda, 
Mauro Filho, e o Auditor Fiscal da Receita Federal e 
professor do Programa de Pós-Graduação em Eco-
nomia da Universidade Federal do Ceará (Caen), 
Marcelo Lettieri, iniciaram suas exposições na mesa 
redonda para discutir o tema “Finanças Públicas, Ci-
dadania Fiscal e Controle Social”, com mediação re-
alizada pelo pesquisador do Ofice, Carlos Eduardo.

Lettieri, em sua fala, parabenizou a iniciativa da 
Fundação Sintaf de criar um Observatório de Fi-
nanças Públicas que propicia o debate e discussão 
com a sociedade de assuntos essenciais e de inte-

Pesquisadores do Ofice apresentam o quatro número da 
Série Panorama Fiscal em evento no auditório da Secre-
taria da Fazenda (Sefaz)
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resse público. 
Com relação 
à temática 
da mesa, o 
professor fez 
um panora-
ma da atu-
al situação 
e conôm i ca 
e tributária 
do país e do 

Estado e enfatizou que é fundamental repensar a 
distribuição da carga tributária no Brasil. Para ele, 
a reforma tributária tão discutida atualmente deve 
ser feita de forma a reduzir a incidência sobre o 
consumo e elevar a cobrança sobre rendas e lucros, 
ou seja, o capital.
 

[PESQUISA]

Em sua fala, o Secretário Mauro Filho afirmou que 
se deve analisar a carga tributária brasileira levando 
em consideração a qualidade dos serviços presta-
dos à sociedade. Mauro também apresentou dados 
econômicos e financeiros sobre o Governo Federal 
e sobre o estado do Ceará. De acordo com ele, hoje 
uma gestão fiscal eficiente pode ser explicada por 
meio de um ciclo que envolve ações como: maximi-
zar arrecadação, otimizar despesas, elevar investi-
mentos, elevar emprego e renda e reduzir pobreza. 

Depois das apresentações, o público participante 
iniciou debate com os palestrantes.

A publicação do Ofice, a Série Panorama Fiscal, é 
disponibilizada no endereço eletrônico: www.fun-
dacaosintaf.org.br/panoramafiscal. No site, é possí-
vel acessar todos os números da série já publicados.

Marcelo Lettieri e Mauro Filho em mesa 
redonda “Finanças Públicas, Cidadania 
Fiscal e Controle Social” com mediação 
de Carlos Eduardo Marino

[CULTURA] POR SUSIE MARINO

É o que cria com amor,
Se doa por inteiro, sem tirar nem pôr.
Ser “Mãe” não tem sexo, pode ser homem ou 
mulher, uma vez que acolhe, não tem tempo a 
perder,
Todo seu olhar, o filho vai ter. 
Quem dera, no mundo, todos escolhessem 
a missão de, no amparo do amor e do zelo, 
abraçar um ser por inteiro. 
Com certeza, um mundo melhor, mais divino, 
iria nascer, e a humanidade podia conhecer a 
recompensa de viver na União. 
Por isso, prestigiamos a todos aqueles que 
escolhem ou escolheram a missão de plantar 
sem saber se iria colher e florescer
o ser que escolheu deixar como herança, da 
futura geração.

SER “MÃE”

http://www.fundacaosintaf.org.br/panoramafiscal
http://www.fundacaosintaf.org.br/panoramafiscal
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[SOCIAL]

EVENTO SER MÃE ENCERRA 
HOMENAGENS AO DIA DAS MÃES

A Fundação Sintaf, com apoio do Sindica-
to dos Fazendários (Sintaf), Associação 
dos Aposentados Fazendários do Ceará 

(AAFEC) e Caixa de Assistência dos Servidores Fa-
zendários Estaduais (Cafaz), realizou no último 
dia 30 de maio o evento Ser “Mãe”, na sede da 
Fundação, encerrando o mês de comemoração 
ao Dia das Mães.
 
Fazendárias, colaboradores e voluntárias parti-
ciparam da tarde de atividades promovida pela 
Fundação em homenagem a todos que escolhe-
ram ser mãe e se dedicam a essa missão com 
entrega e amor. 

Na mesa de abertura do evento, estiveram pre-
sentes a Diretora de Cidadania, Inclusão Social e 
Cultura da Fundação Sintaf, Susie Marino, a Dire-
tora Adjunta de Assuntos Culturais e Sociais do 
Sintaf, Yolita Sá, e a presidente da AAFEC, Elenilda 
Santos. Susie, em sua fala, agradeceu a presença 
de todos e frisou que o evento foi idealizado para 
prestigiar não apenas mães biológicas, mas todas 
as pessoas que olham o outro de forma a tornar 
sua vida melhor. 

Yolita parabenizou os realizadores do evento pela 
iniciativa e todos os pais, mães e avós presentes. 
Elenilda afirmou considerar todas as mulheres 
mães e falou sobre a importância da mãe social. 

“É um trabalho onde não temos como saber até 
onde vai atingir. Quantas vidas essas mães já salva-
ram? Não temos como dimensionar”, diz Elenilda.

Após o momento de abertura, foi realizado mo-
mento de reflexão e relaxamento, com a profes-
sora de yoga integral e instrutora de meditação, 
Márjorie Serra. Em seguida, a professora universi-
tária e coordenadora do Grupo de Pesquisa da Re-
lação Infância, Juventude e Mídia da Universidade 
Federal do Ceará (Grim), Inês Vitorino, apresentou 
palestra sobre o tema “Publicidade Infanto-Juvenil 
e Consumismo”. 

Logo após a palestra, foi realizada homenagem 
às mães que colaboram com o trabalho da Fun-
dação Sintaf. Foram homenageadas as integran-
tes do Projeto de Inclusão Social da Fundação 
(ProSocial), Susie Marino, Germana Belchior, Joe-
lina Barros, Yolita Sá, Valéria Brasil, Silvana Alcân-
tara e Dayse de Oliveira. Também receberam ho-
menagens as diretoras da Ong Velaumar e mães 
da comunidade do Poço da Draga, Izabel Lima e 
Luiza de Marilca, e o professor de educação físi-
ca que conduz projetos de incentivo ao esporte, 
Márcio Gonçalves. 

O evento chegou ao fim com apresentação musi-
cal das artistas Rebeca Câmara e Adriana Martins.

Representantes da Fundação Sintaf, Sintaf e AAFEC parti-
ciparam da mesa de abertura do evento

Colaboradoras do projeto ProSocial da Fundação Sintaf 
e Representantes da ONG Velaumar, da comunidade do 
Poço da Draga recebem homenagem no evento Ser Mãe
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cidade de arrecadação dos estados. Assim, estados 
pobres têm menor base tributária, menor receita e 
piores condições para prestar serviços à sociedade. 
Em relação à correção desse problema, a atuação 
dos governos locais fica restrita a pressões políticas 
por um novo pacto federativo. 

Outra causa estrutural para o baixo nível de recei-
tas disponíveis do governo cearense está na polí-
tica de desenvolvimento econômico adotada nos 
últimos 27 anos. O Ceará foi um dos precursores 
na utilização de benefícios fiscais no âmbito do 
ICMS para atrair investimentos produtivos. Além 
de estar entre os quatro estados que iniciaram a 
Guerra Fiscal, atuou nesse período como defensor 
da política, apesar de várias avaliações que indicam 
o insucesso dessa intervenção. Se o objetivo da po-
lítica de incentivos era melhorar a renda per capita 
da população, em termos relativos, não teve suces-
so. Em 1990, nosso Estado tinha a terceira menor 
renda per capita do país. Decorridos mais de vinte 
anos, continuamos, em 2013, a ser o terceiro esta-
do com menor renda.

Desta forma, além de mudanças no nosso pacto fe-
derativo que transfiram recursos adicionais para os 
estados mais populosos e pobres é necessária uma 
revisão da política de desenvolvimento econômico 
centrada em benefícios fiscais ao setor produtivo.

[OPINIÃO] POR CARLOS EDUARDO MARINO

Em 2015, a receita corrente líquida do Estado 
do Ceará teve uma redução real de 3,4%, 
sendo bem provável que permaneça em de-

clínio, enquanto perdurar a recessão econômica. 
Por outro lado, existe forte rigidez das despesas pú-
blicas que tendem a acompanhar a inflação, mes-
mo sem qualquer expansão da atividade estatal. 
O governo estadual reduziu gastos e buscou obter 
receitas adicionais por meio do aumento da carga 
tributária relativa ao ICMS, ao IPVA e ao Imposto 
sobre Heranças e Doações. Além disso, incremen-
tou os valores das taxas, aprovou legislação que 
permitiu a utilização dos depósitos judiciais e, por 
último, pretende refinanciar parte de sua dívida 
pública, objetivando reduzir o pagamento de juros 
e amortizações nos próximos três anos. Apesar de 
correto e necessário, o ajuste fiscal promovido pelo 
Ceará é conjuntural e não elimina a crise, mas ape-
nas reduz seus efeitos.

Independentemente da crise fiscal, existem ele-
mentos estruturais que comprometem as finanças 
públicas e o desenvolvimento do Ceará. Enquanto 
nosso Estado, em 2015, teve R$ 1.716 de receita 
corrente líquida anual por habitante, o Estado do 
Rio de Janeiro teve a sua disposição R$ 3.112. Essa 
discrepância entre as receitas tem como uma das 
causas a inexistência no Brasil de um pacto federa-
tivo cooperativo que corrija as distorções da capa-

DESAFIOS PARA O EQUILÍBRIO 
DAS FINANÇAS PÚBLICAS DO 
ESTADO DO CEARÁ
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[PERFIL] YOLITA SÁ

UMA PERSONALIDADE 
DIVERSIFICADA

Exercer atividades distintas em essência e 
campo de atuação é uma das caracterís-
ticas marcantes da fazendária Yolita de 

Araújo e Sá, que é Diretora Adjunta de Assuntos 
Culturais e Sociais do Sindicato dos Fazendários 
do Ceará (Sintaf) e integra o Projeto de Inclusão 
Social da Fundação Sintaf, ProSocial.

Yolita, natural da cidade de Ipu, norte do Ceará, é 
mãe de um casal de filhos e é avó de duas netas. 
Atualmente desempenha a função de Auditora 
Fiscal da Receita Estadual na Secretaria da Fazen-
da (Sefaz), mas desde 1982 atua no serviço pú-
blico. Na época, fez concurso para a Procuradoria 
Geral do Estado, e, em 1988, foi transferida para 
a Sefaz, pois já trabalhava no setor de Comunica-
ção da secretaria. 

A fazendária é formada em Ciências pela Univer-
sidade Estadual do Ceará (Uece) e Jornalismo pela 
antiga Faculdade Integrada do Ceará (FIC). Yolita 
ainda se especializou em Didática da Educação e 
é mestre em Avaliação de Políticas Públicas pelo 
MAPP na UFC. Tanto na graduação como no mes-
trado sua área de estudo e pesquisa foi sobre o 
meio ambiente. 

Ela conta que fez parte da primeira turma do Co-
ral da Sefaz e já escreveu como convidada para 
um jornal de sua cidade sobre meio ambiente e 
outros temas. “Ano passado fui procurada por 
uma editora para escrever um livro sobre meio 
ambiente, a partir de minha dissertação de Mes-
trado”, acrescenta Yolita.

Dessa forma, a fazendária concilia o trabalho no 
fisco estadual, onde, segundo ela, há a grande 
missão de arrecadar tributos para a aplicação e 
desenvolvimento do Estado do Ceará, com outras 
atividades diversas como a diretoria no sindica-

to, atividades pontuais na 
área de comunicação e as 
ações socioculturais do 
ProSocial. Mas, para Yoli-
ta, sua paixão é o Jornalismo.

Ela afirma que tem o desejo de escrever uma pu-
blicação sobre tema abordado em suas pesquisas 
na área de Jornalismo. “Estudei e pesquisei o Rio 
Cocó, desde a sua nascente na Serra de Aratanha 
atravessando Fortaleza até a foz na praia de Caça 
e Pesca. Abordei aspectos sociais das comunida-
des ribeirinhas, seus costumes, pontuei as tubu-
lações de esgotos despejados no rio, identifiquei 
as aves que viviam e se alimentavam no mangue 
e estudei as consequências da poluição naquele 
leito para os seres vivos”, relata a fazendária.

Com relação à Fundação Sintaf, Yolita comenta 
que participou das discussões que aconteciam na 
época da criação da instituição, mas não chegou 
a se envolver nesse processo inicial. “Sempre acre-
ditei que uma Fundação ajudaria os fazendários 
no sentido de fazê-los se desenvolver e crescer na 
carreira. Também via que teríamos mais oportuni-
dades, pois a Fundação tinha o viés de incentivar 
e viabilizar a pós-graduação”, afirma a diretora. 
Ela ainda acredita que a instituição tem hoje uma 
boa produção de trabalhos relevantes, uma equi-
pe atuante, competente e com bons propósitos 
de torná-la uma referência no Ceará.

Ter vivência em diversas áreas de atuação en-
gradece o ser humano e o faz perceber todas as 
suas potencialidades. Seja atuando como audito-
ra da Sefaz, escrevendo um livro sobre questões 
ambientais ou sendo mãe, Yolita mostra que a 
qualidade de ser multifacetada é algo valioso e 
fundamental para a sociedade plural e o mundo 
conectado em que vivemos.  
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