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[INSTITUCIONAL]

Fundação Informa
O Boletim Virtual da Fundação Sintaf

FUNDAÇÃO SINTAF FIRMA NOVA PARCERIA 
COM A SECRETARIA DO TRABALHO E 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO CEARÁ (STDS)

Na segunda metade de 
agosto, dia 17, foi firma-
do convênio de coope-

ração técnica entre a Fundação 
Sintaf e a Secretaria do Trabalho 
e Desenvolvimento Social do Ce-
ará (STDS). A parceria tem como 
objetivo continuar desenvolvendo 
ações junto ao Programa de In-
clusão Social da Fundação Sintaf, 
o ProSocial, bem como estudos e 
pesquisas junto ao Instituto de De-
senvolvimento do Trabalho (IDT). 

Participaram da reunião para assi-
natura do convênio a Diretora da 
Fundação Sintaf, Susie Marino, os 
membros do Conselho Curador 
da Fundação Sintaf, Valéria Brasil 
e Carlos Eduardo Marino, o Secretário do Trabalho 
e Desenvolvimento Social do Ceará, Sr. Josbertini 
Clementino, e técnicos do IDT. 

De acordo com Susie, já foram promovidas diversas 
capacitações e cursos profissionalizantes por meio 
da parceria entre o ProSocial e a STDS desde a cria-
ção do programa. Nesse sentido, a nova parceria irá 

disponibili-
zar estagiá-
rios para a 
instituição. 
Além disso, 
t a m b é m 
serão de-
senvolvidas 
atividades 

na área de pesquisa 
juntamente com o 
IDT. Segundo o Se-
cretário Josbertini, a 
STDS está disposta 
a atuar junto à Fun-
dação por meio de 
seus diversos eixos. 

Durante a reunião, 
os técnicos do IDT ainda realizaram apresenta-
ção sobre o trabalho que é feito no Instituto. A 
equipe formada por sociólogos, economistas, es-
tatísticos, pedagogos, entre outros, faz o moni-
toramento do mercado de trabalho com intuito 
de dar apoio às políticas públicas implementadas 
pelo Governo. 

Membros da Diretoria Executiva e Conselho Curador da Fundação Sintaf reunidos com 
técnicos do IDT. Abaixo, à esquerda, a Diretora da Fundação Sintaf, Susie Marino, e o 
Secretário de Trabalho e Desenvolvimento Social, Josbertini Clementino, assinam con-
vênio entre as instituições.

A parceria tem como 
objetivo  continuar 
desenvolvendo 
ações junto ao Pro-
grama de Inclusão 
Social da Fundação 
Sintaf, o ProSocial.
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FUNDAÇÃO SINTAF E IEPRO/UECE ASSINAM 
TERMO DE COOPERAÇÃO PARA CURSO DE 
MESTRADO NA REGIÃO DO CARIRI

A Fundação Sin-
taf, Sintaf e o 
Instituto de 

Estudos, Pesquisas e 
Projetos da Universi-
dade Estadual do Ce-
ará (Iepro) assinaram, 
em ocasião solene, 
convênio de coopera-
ção técnico-científica 
para promover Curso 
de Mestrado Profis-
sional em Gestão de 
Negócios Turísticos 
(MPGNT) na Região 
do Cariri para fazen-
dários filiados ao Sin-
dicato dos Fazendá-
rios (Sintaf), entidade 
apoiadora. 

Estiveram presentes na ocasião, o Reitor da Uece, 
Prof. José Jackson Sampaio, a Diretora Técnico-
-Científica da Fundação Sintaf, Germana Belchior, 
o coordenador do Mestrado Profissional em Ges-
tão de Negócios Turísticos, Prof. Fábio Perdigão, o 
fazendário e mestrando na Uece, Paulo Rossano, 
a Coordenadora Regional do Sintaf no Cariri, Célia 
Elói, e os diretores do Sintaf, Lúcio Maia, Yvelise 
Benzi, Carlos Brasil e Pedro Vieira.  

A iniciativa surgiu de demanda de fazendários lo-
tados na Região do Cariri, que buscam qualifica-
ção em cursos de pós-graduação, como mestrado 
e doutorado. De acordo com Célia, a parceria com 
o Iepro reflete a preocupação das entidades fa-
zendárias em desenvolver profissionalmente, tec-
nicamente e academicamente o servidor.
  
A Diretora da Fundação, Germana, acredita que 
é uma grande oportunidade para os fazendários 
lotados no interior que possuem o desejo de se 
qualificar.  “Vejo como um momento ímpar, em 
que eles vão poder se qualificar e repensar o seu 
papel como servidor, que não é limitado apenas 

a trabalhar nos muros da instituição, mas está 
aberto ao conhecimento. Pretendemos também 
intermediar esses cursos para outras regiões do 

Estado”, co-
menta Ger-
mana. 

Para o Reitor, 
Prof. Jackson, 
a iniciativa da 
Fundação Sin-
taf, a partir 
de demanda 
dos fazendá-
rios, demons-
tra uma visão 
mais ampla 
da atuação 
do servidor. 
“É interessan-

te ver que não há o olhar apenas tributarista, 
mas de compreensão da dinâmica do setor eco-
nômico, do setor social e do turístico”, reflete 
Jackson.

Parceria entre a Fundação Sintaf e o Iepro é firmada pela Diretora da Fundação Sintaf, Germana Bel-
chior, diretores do Sintaf e o Reitor da Universidade Estadual do Ceará, Prof. José Jackson Sampaio.

Fundação Informa
[ENSINO]

A iniciativa surgiu 
de demanda de 
fazendários lotados 
na Região do Cariri, 
que buscam quali-
ficação em cursos 
de pós-graduação, 
como mestrado e 
doutorado.
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O evento VI Panorama Fiscal foi realizado no 
último dia 29 de agosto, na sede da Funda-
ção Sintaf, com o tema “Análise das Finan-

ças Públicas do Estado do Ceará no terceiro bimes-
tre de 2016”. Na ocasião, foi apresentado o sexto 
número da publicação bimestral do Observatório 
de Finanças Públicas do Ceará (Ofice). 

Participaram da mesa de abertura do evento, a 
presidente do Conselho Curador da Fundação Sin-
taf, Valéria Brasil e o Diretor do Sindicato dos Fa-
zendários (Sintaf), Lúcio Maia. Também estiveram 
presentes a Diretora de Inclusão Social, Cidadania 
e Cultura da Fundação Sintaf, Susie Marino, e a 
Presidente da Associação dos Aposentados Fazen-
dários do Ceará (AAFEC), Elenilda Santos.

A apresentação do atual número da Panorama 
Fiscal foi realizada pelos pesquisadores do Ofice e 
fazendários, Carlos Eduardo Marino e Lúcio Maia, 
e o os pesquisadores bolsistas, Arley Santos e Pe-
nélope Rabelo.

Panorama Fiscal
Dando início à exposição, Carlos Eduardo falou so-
bre o papel do Ofice na discussão com a sociedade 
sobre dados importantes acerca de gastos e des-
pesas dos Govearnos Estaduais. Segundo explica 
o pesquisador Arley, neste sexto número da Pano-
rama Fiscal, a pesquisa é baseada nos cálculos de 
indicadores econômicos e contábeis do Estado do 
Ceará e de leis orçamentárias. 

De acordo com o pesquisador, os dados mostram 

que houve melhora significativa das finanças do 
estado no terceiro bimestre no Ceará, entretanto é 
o quarto estado que mais gasta com investimentos 
e ainda mantêm uma dívida ativa volumosa que 
não é cobrada devidamente. 

A pesquisadora Penélope apresentou informações 
sobre a dívida ativa do Ceará. Segundo os estu-
dos realizados, o prazo médio para o pagamento 
da dívida pública pelo Ceará é de 13 anos, signifi-
cativamente baixo diante da realidade dos outros 
estados da Federação. Porém, além de volumosa, 
a Dívida Ativa não é cobrada com eficiência. Em 
média, o Estado demora mais de 113 anos para 
receber os valores da dívida. 

Para os pesquisadores Carlos Eduardo Marino e Lú-
cio Maia, é fundamental que o Estado amplie suas 
receitas, o que pode ser feito com a redução de 
incentivos fiscais concedidos e o aumento da carga 
tributária de setores econômicos em que esse au-
mento vai ter pouco impacto na sociedade. 

O sexto número da Série Panorama Fiscal se encon-
tra disponibilizado clicando aqui.

VI PANORAMA FISCAL DISCUTE AS 
FINANÇAS PÚBLICAS DO ESTADO NO 
TERCEIRO BIMESTRE DESTE ANO

Pesquisadores do Ofice apresentam o sexto número da 
Série Panorama Fiscal.

[PESQUISA]

A submissão de traba-
lhos científicos para a 
Revista Erário continua 
até o dia 5 de outubro. 
O edital de Convocação 
de Trabalhos Científicos 
se encontra aqui.

A fim de selecionar os novos pesquisadores júnior 
do Ofice, a Fundação Sintaf promoveu, nas últimas 
semanas, um processo seletivo no qual os candida-
tos classificados irão participar do Curso de Intro-
dução à Pesquisa em Finanças Públicas, aberto ao 
público, durante os dias 13 e 16 de setembro. 

http://www.fundacaosintaf.org.br/panoramafiscal
http://www.fundacaosintaf.org.br/arquivos/files/Edital%20-%20Publicacao%20-%20Revista%20Erario%202016%20-%20versao%20final.pdf
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Foram reiniciadas, no dia 20 de agosto, as 
aulas preparatórias para o Enem promovidas 
na comunidade do Poço da Draga por meio 

do Programa de Inclusão Social da Fundação Sintaf 
(ProSocial). O curso acontece na Escola São Rafael 
e começaram a ser ministradas por professores vo-
luntários das áreas de Matemática e História. 

Inicialmente, as aulas foram veiculadas por 
 videoconferência em parceria com o Projeto Al-
cance Enem, iniciativa da Universidade do Parla-
mento Cearense (Unipace). Entretanto, de acordo 

[SOCIAL]

com a Diretora de Cidadania, Inclusão Social e 
Cultura da Fundação Sintaf, Susie Marino, é fun-
damental que os alunos sejam acompanhados por 
professores que reforcem o conteúdo abordado 
nas aulas via videoconferência. 

A ação é dirigida para estudantes da rede pública 
de ensino que estejam cursando ou concluíram o 
3° ano do Ensino Médio. Os professores responsá-
veis por ministrar as aulas de reforço, que aconte-
cem aos sábados pela manhã, são os fazendários 
voluntários do ProSocial, João Carlos Sousa e Pau-
la Andrea Maia. 

Os colaboradores recebem certificado de partici-
pação como voluntários do ProSocial, que é utili-
zado como critério de seleção em concursos pú-
blicos e é considerada atividade extracurricular em 
alguns cursos de graduação. 

Os interessados em colaborar com a iniciativa po-
dem entrar em contato com a Fundação Sintaf, 
por meio dos números 992232180 e 32236644, 
ou pelo e-mail fundacao@fundacaosintaf.org.br.

AULAS PREPARATÓRIAS PARA O 
ENEM SÃO MINISTRADAS POR 
PROFESSORES VOLUNTÁRIOS

Professores iniciam aulas preparatórias para o Enem na 
Escola São Rafael. 

Clique na imagem para realizar sua inscrição

SHOW DE TALENTOS DO ENTRE AMIGOS ESTÁ COM 
INSCRIÇÕES ABERTAS ATÉ DIA 19 DE SETEMBRO

As inscrições para Show de Talentos do Entre Amigos estão sendo 
realizadas até dia 19 de setembro. O Entre Amigos é um projeto da 

Fundação Sintaf, que tem o intuito de criar oportunidade de encontro 
entre os amigos fazendários ao som de boa música. 

O Show de Talentos acontecerá no dia 30 de setembro, no Lounge Cul-
tural da Fundação Sintaf, das 18h às 21h, encerrando a Semana do 
Fazendário. Para participar, os candidatos deverão preencher a ficha de 
inscrição para o que se encontra disponível no site da Fundação, e en-
viar para o e-mail fundacao@fundacaosintaf.org.br ou entregar pesso-
almente na sede da instituição, na Rua Padre Mororó, nº 952, Centro.

Mais informações no edital disponibilizado no site da Fundação Sin-
taf, na aba Eventos, ou  por meio dos números (85) 32236644 e (85) 
92232180 e pelo e-mail fundacao@fundacaosintaf.org.br.

[FIQUE POR DENTRO]

http://www.fundacaosintaf.org.br
http://fundacaosintaf.org.br/paginas_multiplas_detalhes.php?cod_pagina=120&titulo=Eventos&data=
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[PERFIL] DAYSE ROCHA

MÃOS ESTENDIDAS

Lutar por um futuro melhor para si e para sua 
comunidade é um belo sonho. Mas ele não 
se realiza sozinho. É preciso que outros so-

nhem junto com você. Na comunidade do Poço da 
Draga, muitos homens e mulheres vão à luta para 
tornar os seus sonhos e os de outras pessoas reali-
dade. São guerreiros e guerreiras, como a morado-
ra Daysiane da Rocha Sousa. 

Mais conhecida como Dayse, nome de sua irmã, 
Daysiane é natural de Fortaleza, casada e mãe de 
uma menina. É graduanda em Processos Geren-
ciais e trabalha, como terceirizada, na Célula de 
Desenvolvimento de Pessoas da Secretaria da Fa-
zenda (Cedep) desde 2014. Dayse também atua 
como voluntária da ONG Velaumar e do Programa 
de Inclusão Social da Fundação Sintaf (ProSocial).

O ProSocial desenvolve ações socioculturais em 
comunidades locais que residem no entorno de 
unidades fazendárias. Desde 2012, a comunidade 
do Poço da Draga é uma das comunidades mais 
beneficiadas pelo Programa. São realizados cursos 
profissionalizantes, palestras com temas de inte-
resse público, atividades culturais, como o Sarau 
do Poço da Draga, dentre outras ações. 

Segundo Dayse, a iniciativa é importante, principal-
mente para os jovens, pois os retira da ociosidade e 
os insere no mercado de trabalho. “E para a socie-

dade, é importante, 
pois cada jovem que 
conseguimos edu-
car, é uma pessoa 
melhor para dentro 
da comunidade”, 
comenta Dayse, que 
diz se identificar muito com o ProSocial. 

Para ela, o Programa tem o diferencial de não ser 
assistencialista, pois aposta na formação do cida-
dão e do ser humano. “Nem sempre uma ajuda 
precisa ser financeira. Um curso ou uma palestra 
fazem a diferença, pois ajuda a formar pessoas ci-
dadãs”, reflete.

Além do trabalho na Cedep e no ProSocial e do 
seu curso de graduação, Dayse faz outros cursos e 
desenvolve atividades dentro da comunidade junto 
a ONG Velaumar. Nas horas livres, gosta de passear 
com a família, assistir filme e ler um bom livro.

Trabalhar em prol do bem-estar do outro é ter a 
consciência de que precisamos uns dos outros. 
Não vivemos, nem crescemos sozinhos. Neces-
sitamos do apoio, motivação e doação daqueles 
que estão próximos e um dia já receberam tanto. É 
dando um pouco do que se tem que começamos a 
ter o suficiente para nos transformar e transformar 
o mundo ao nosso redor. 

Eis que temos aqui a Poesia, 
a grande Poesia. 
Que não oferece signos 
nem linguagem específica, não respeita 
sequer os limites do idioma. Ela flui, como um 
rio. 
como o sangue nas artérias, 
tão espontânea que nem se sabe como foi escrita. 
E ao mesmo tempo tão elaborada - 
feito uma flor na sua perfeição minuciosa, 
um cristal que se arranca da terra 

GEOMETRIA DOS VENTOS
RACHEL DE QUEIROZ
Poesia feita em homenagem ao poema “Geometria dos Ventos” de Álvaro Pacheco

já dentro da geometria impecável 
da sua lapidação. 
Onde se conta uma história, 
onde se vive um delírio; onde a condição humana 
exacerba, 
até à fronteira da loucura, 
junto com Vincent e os seus girassóis de fogo, 
à sombra de Eva Braun, envolta no mistério ao 
                                       mesmo tempo 
fácil e insolúvel da sua tragédia. 
Sim, é o encontro com a Poesia. 

[CULTURA]
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rior devidamente esclarecida. A referida IN afirma 
apenas que os recursos ou patrimônio de origem 
lícita são os bens e os direitos adquiridos com re-
cursos oriundos de atividades permitidas ou não 
proibidas pela lei, bem como o objeto, o produto 
ou o proveito dos crimes que a Lei nº 13.254/2016 
concedeu a extinção de punibilidade.

Além disso, saliente-se que a mencionada Lei teve 
diversos de seus dispositivos questionados por 
meio da ADI nº 5496, proposta pelo PPS, sob a 
alegação de violação de consagrados princípios 
constitucionais, como o da isonomia tributária, da 
capacidade contributiva, da moralidade e da segu-
rança jurídica, podendo vir, ainda, a ser objeto de 
outras Ações Diretas de Inconstitucionalidades a 
serem propostas por outros legitimados, a exem-
plo do Ministério Público Federal, que já se mani-
festou, em ocasiões anteriores, de forma contrária 
ao Regime Especial de Regularização.

Como se percebe, parece-nos, pelo menos a partir 
dessa breve análise, que a referida “solução” não se 
revela como a mais acertada para os problemas de 
caixa da União, sendo algo do tipo “os fins justificam 
os meios”. No entanto, cabe lembrar que, apesar de 
tudo, ainda vivemos sob a égide da Constituição Fe-
deral, num Estado Democrático de Direito, em que 
os fins e os meios devem guardar consonância com 
os ditames de nossa Carta Magna.

A presentada como a solução para os pro-
blemas fiscais da União, passou a vigo-
rar, em 16 de janeiro de 2016, a Lei nº 

13.254/2016, que instituiu o Regime Especial de 
Regularização Cambial e Tributária (RERCT), para 
declaração voluntária de recursos, bens ou direi-
tos de origem lícita, não declarados ou declarados 
com omissão ou incorreção em relação a dados 
essenciais, remetidos ou mantidos no exterior, ou 
repatriados por residentes ou domiciliados no País, 
conforme a legislação cambial ou tributária, nos 
termos e condições que estabelece. 

Ao aderir ao RERCT, mediante a entrega de declara-
ção eletrônica à Receita Federal, acompanhada do 
pagamento do imposto de renda (com alíquota de 
15%) e multa punitiva de 100% do valor apurado, 
fica concedida uma ampla anistia penal e fiscal aos 
contribuintes, que inclui a extinção da punibilidade 
dos crimes contra a ordem tributária, sonegação 
fiscal e previdenciária, falsidade de documento pú-
blico e particular, uso de documentos falsos, eva-
são de divisas e lavagem de dinheiro.

É de se notar que referido programa foi anunciado 
como uma oportunidade única para que pessoas fí-
sicas e jurídicas regularizem sua situação perante os 
órgãos fiscais brasileiros, até porque as administra-
ções tributárias mundiais passaram a adotar meios 
de combate a desvios de recursos, a exemplo do re-
cente acordo entre Brasil e Estados Unidos denomi-
nado “Foreign Account Tax Compliance Act” (Fatca), 
que contempla a troca automática de informações 
relativas a contas bancárias entre as instituições fi-
nanceiras dos países signatários.

Desde a sua tramitação, diversas críticas foram 
levantadas contra essa “solução” para o caixa do 
governo central. Entre os principais pontos, des-
taca-se a origem lícita de recursos que, apesar da 
regulamentação feita pela Receita Federal, por 
meio da Instrução Normativa RFB nº 1627, de 11 
de março de 2016, não teve a forma de compro-
vação da licitude dos recursos mantidos no exte-

BREVES CONSIDERAÇÕES
SOBRE A LEI DA REPATRIAÇÃO 
DE CAPITAIS

[OPINIÃO] POR VICTOR HUGO DE MORAIS JR.
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