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Retrospectiva 2016

2016: O QUE
A FUNDAÇÃO
REALIZOU?

A

o se aproximar do fim
do ano, a Fundação Sintaf faz uma retrospectiva das atividades desenvolvidas
ao longo de 2016. Foram promovidos cursos, capacitações
e eventos com variadas temáticas, novos membros passaram
a integrar o Conselho Curador
e o Observatório de Finanças
Públicas (Ofice), foi criada uma
Diretoria de Cidadania, Inclusão
Social e Cultura e diversas parcerias com instituições públicas
e de ensino foram firmadas.
Dentre as ações de ensino, a
Fundação Sintaf continuou
promovendo cursos na área de
políticas públicas, capacitações
como o Curso de Finanças Públicas e Educação Fiscal para
Jornalistas, que foi desenvolvido em parceria com a Esaf/Ce,
e oficinas de pesquisa e de responsabilidade socioambiental.
Foram iniciadas as turmas de
Mestrados Profissionais nas
áreas de Economia do Setor
Público e de Gestão de Negócios Turísticos, voltadas para
fazendários, em parceria com a
Universidade Federal do Ceará
(UFC) e a Universidade Estadual do Ceará (Uece). Também foi
viabilizado, em parceria com o

Instituto Superior de Ciências
Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa (ISCSP), Doutorado em Administração Pública,
cujas aulas iniciarão em janeiro
de 2017.
As atividades de pesquisa continuaram sendo desenvolvidas
com o Ofice, por meio de sua
publicação bimestral, a Panorama Fiscal, que completou um
ano de sua primeira publicação, e a mais nova publicação
semestral na área de Administração Pública, a Revista Erário,
que está concluindo seu primeiro número.
Na área social e cultural, que
passou a ser coordenada este
ano pela Diretora, Susie Marino, a instituição deu início a
dois novos projetos: o projeto
de incentivo à leitura, “Contando e Encantando”, e o evento
“Entre Amigos”, que busca propiciar momentos de encontro
entre os fazendários, seus amigos e familiares.
Também foram desenvolvidas
iniciativas de formação profissional e intelectual de jovens da
comunidade do Poço da Draga com os projetos “Poço Sem
Fronteiras”, que promoveu au-
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las preparatórias para o Enem,
em parceria com a Assembleia
Legislativa do Ceará, e o Projeto Jovem Bolsista, que capacita
jovens para o mercado de trabalho, juntamente com a Secretaria da Fazenda e Secretaria de
Trabalho Desenvolvimento Social (STDS).
Parcerias
Em 2016, as principais realizações da Fundação Sintaf foram as parcerias firmadas com
diversas instituições como o
Tribunal de Contas do Estado
(TCE), o Instituto de Desenvolvimento Institucional das Cidades do Ceará (Ideci), o Instituto
de Estudos, Pesquisas e Projetos da Universidade Estadual
do Ceará (Iepro), o ISCSP, além
da renovação do convênio com
a STDS que amplia as atividades a serem desenvolvidas pelas instituições.
Com relação à parceria entre a
Fundação e o Ideci, já foram iniciadas as atividades de consultoria técnica especializada de sete
municípios cearenses. O intuito é
realizar a reestruturação da gestão fiscal e financeira de municípios do Estado do Ceará, colocando em prática um modelo de
governança interfederativa.
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FUNDAÇÃO SINTAF E ESAF PROMOVEM
SEMINÁRIO SOBRE EDUCAÇÃO FISCAL

F

oi realizado no último dia 7 de
novembro o Seminário “Educação
Fiscal Para Quê?”, na sede do Ministério da Fazenda. O evento foi uma
iniciativa da Fundação Sintaf em parceria
com o Centro Regional do Ceará da Escola de Administração Fazendária (Esaf),
a Receita Federal do Brasil, a Secretaria
da Fazenda, a Secretaria Municipal das
Finanças e o Programa de Educação Fiscal do Ceará (PEF).
Alexandre Cialdini, Marcelo Lettieri e Dão Real em mesa de
Além de mesa redonda para discussão e
debate no Seminário Educação Fiscal Para Quê?
debate do tema, o evento contou com a
apresentação cultural do Grupo de Teatro
alta e nem baixa. Deve ser do tamanho necesda Superintendência da Receita Federal do Brasil
sário para o Estado que queremos”, pondera o
(RFB) na 8ª Região Fiscal (SP), “A Repartição”.
auditor.
Dando início ao seminário, participaram da mesa
Com relação à educação fiscal, Dão acredita que
de abertura do evento o Secretário Adjunto da
ela faz parte do processo de instrumentalização
Fazenda do Ceará, João Marcos Maia, o Supeda cidadania. “A transformação de um indivíduo
rintendente da 3ª Região da Receita Federal,
em cidadão se dá por meio da educação fiscal.
João Batista Barros da Silva Filho e o Secretário
E é uma boa introdução para a educação polítidas Finanças da Prefeitura de Fortaleza, Jurandir
ca”, afirma ele.
Gurgel Gondim Filho.

Também participaram do debate, como moderador, o Auditor Fiscal da Receita Federal, Marcelo Lettieri, e, como palestrante, o Diretor da
Fundação Sintaf, Alexandre Cialdini.

Em sua fala, Jurandir Gurgel falou do compromisso da Secretaria das Finanças em fortalecer
a educação fiscal no munícipio, tendo em vista
a importância da educação fiscal para a legitimidade social da tributação. Para João Batista
e João Marcos, o processo de educação fiscal é
responsável por desenvolver valores de cidadania, civilidade e progresso.

Cialdini apresentou teorias relacionadas à educação fiscal e defendeu que é um processo educativo que deve estar presente em todos os setores da sociedade. “Temos uma base teórica, mas
uma base empírica ruim. Nós auditores fiscais
precisamos nos integrar ao processo da educação fiscal que é um meio de possibilitar a cooperação entre todos”, reflete Alexandre.

Educação Fiscal
O debate sobre Educação Fiscal iniciou com exposição do Auditor Fiscal da Receita Federal e
Diretor do Instituto de Justiça Fiscal, Dão Real,
que apresentou um panorama de como se formou o Estado Brasileiro e fez observações sobre
a carga tributária brasileira. “Não deve ser nem

Logo após o debate, foi apresentada peça encenada por um grupo de teatro formado por auditores fiscais da Receita Federal.
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O

novo número da Série Panorama Fiscal, publicação bimestral
do Observatório de Finanças Públicas do Ceará (Ceará), foi lançado no
último dia 25 de novembro no auditório
da Fundação Sintaf. A sétima edição da
publicação traz como tema “Análise das
Finanças Públicas do Estado do Ceará no
Primeiro Quadrimestre de 2016”.
Na ocasião, estiveram presentes a Diretora Técnico-Científica da Fundação
O evento VII Panorama Fiscal ocorreu no auditório da FundaSintaf e pesquisadora do Ofice, Germação Sintaf
na Belchior, a presidente do Conselho
Curador da Fundação, Valéria Brasil, os
dos trabalhos que têm sido feitos no nosso Obfazendários e pesquisadores do Ofice, Carlos
servatório”, comenta Germana.
Eduardo Marino e Lúcio Maia, e os pesquisadores bolsistas, Arley Santos, Nathaniel Rocha e
A diretora ainda informou que em breve haveGerson Ribeiro.
rá lançamento de edital para selecionar novos
Pesquisadores Orientadores que atuarão no OfiDurante a mesa de abertura, Germana Belchior
ce. A ideia é que eles sejam oriundos de áreas
enfatizou a importante contribuição da Panorelacionadas a Finanças Públicas e que possam
rama Fiscal no âmbito das Finanças Públicas
contribuir com o trabalho que tem sido feito
do Estado e para a credibilidade da Fundação.
pelos Pesquisadores Juniores.
“Também ficamos muito felizes por já estar entrando no segundo ano da nossa Panorama e
De acordo com o pesquisador, Lúcio Maia, a inpor saber que é uma revista que tem sido lida.
tenção do Observatório é fazer um contraponTemos recebido muitos pedidos de municípios
to com as informações que são divulgadas pelo
para fazer assessoria institucional, por conta já
próprio Estado. “Antes tínhamos apenas a informação estatal. Não tinha nenhum órgão ou
entidade que analisasse de forma independente os relatórios. O orçamento público deve ser
bem divulgado. A transparência deve prevalecer
para que a sociedade possa cobrar dos administradores. Por isso, nosso trabalho aqui não é
só de pesquisa, mas também de divulgar para
a sociedade essas informações em uma linguagem acessível”, fala Lúcio.
Panorama Fiscal
Na apresentação do sétimo número da Pano-

Pesquisadores Juniores do Ofice
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rama Fiscal, os pesquisadores do Ofice fizeram
a exposição da análise das Finanças Públicas
do Estado do Ceará no segundo quadrimestre
de 2016. Segundo as informações apresentadas, durante o período analisado e diante de
uma redução real de 9,6% do FPE e de 2,9%
do ICMS, a receita corrente líquida do Estado
apresentou pequeno crescimento real em relação ao mesmo período de 2015.

temente associadas à inflação, é difícil haver
reduções significativas.
Já no que diz respeito à crise fiscal vivenciada
pelo Estado, o principal fator determinante é a
retração econômica que refletiu na redução real
das receitas próprias.
Após as exposições, o público participante teve
oportunidade de debater com os palestrantes.
O sétimo número da Série Panorama Fiscal se
encontra disponibilizado no site da Fundação:
www.fundacaosintaf.org.br.

Os pesquisadores também afirmaram que devido o fato de a maioria das despesas do Estado do Ceará serem obrigatórias e estarem for-

[FIQUE POR DENTRO]

FUNDAÇÃO SINTAF RECEBE
DOAÇÃO DE LIVROS PARA PROJETO
DE INCENTIVO À LEITURA

A

Fundação Sintaf está
recebendo doação de
livros infantis e Histórias
em Quadrinhos (HQ’s), que
serão utilizados no Projeto Contando e Encantando,
que tem como principal objetivo incentivar as crianças à
leitura, de forma lúdica, por
meio de brincadeiras, contação de histórias e músicas.
As doações poderão ser realizadas na sede da Fundação
Sintaf, localizada na Rua Padre Mororó, nº 952, ou na
Célula de Educação Fiscal e
Responsabilidade Socioambiental da Sefaz (Ceduf), que
se localiza na Rua Alberto
Nepomuceno, nº 78, Centro.
Mais informações entrar em
contato por meio dos números 32236644 ou 31019391.
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TERCEIRA EDIÇÃO DO ENTRE
AMIGOS É REALIZADA NO LOUNGE
CULTURAL DA FUNDAÇÃO SINTAF

E

m clima de confraternização de fim de
ano, foi realizada no último dia 25 de
novembro, a terceira edição do evento
“Entre Amigos”, iniciativa da Fundação Sintaf
que tem o intuito de criar oportunidades de
encontro entre os fazendários, suas famílias e
amigos. Ao som da música dos artistas Rebeca
Câmara e Rodrigo Bz, o evento também contou com apresentações artísticas de fazendários que encantaram a todos com seus talentos
na música, poesia e canto.

cada dia refletir como que a gente tá se comportando em relação ao outro. Que tenhamos
a responsabilidade de tornar a vida de todos
igual em condições não apenas nessa época do
Natal e fim de ano, mas que possamos pensar
sempre assim”, falou a diretora.
Para o Diretor do Sintaf, Carlos Brasil, é importante que hoje as pessoas prezem por
suas ações e posições na sociedade. “Nós
precisamos, como cidadãos brasileiros, refletir e não entrar nessa divisão que hoje acontece no Brasil. Que possamos valorizar cada
vez mais os valores básicos da nossa cultura”,
comentou ele.

Estiveram presentes nesta edição do Entre Amigos, os Diretores da Fundação Sintaf, Susie
Marino, Germana Belchior, Saulo Braga e Alexandre Cialdini, os conselheiros da Fundação,
Carlos Eduardo Marino e Victor Hugo, os parceiros do evento e da Fundação, os Diretores
do Sindicato dos Fazendários (Sintaf), Carlos
Brasil, Yvelise Benzi, e José Oliveira dos Santos,
e a presidente da Associação dos Aposentados
Fazendários do Ceará (AAFEC), Elenilda Santos.

A presidente da AAFEC, Elenilda Santos, afirmou estar feliz em poder contribuir com o Entre Amigos e agradeceu pela oportunidade de
poder apreciar música e arte junto aos amigos.
“Essa noite vai ser muito especial para nós, pois
vamos poder prestar atenção no talento que as
pessoas possuem. Na AAFEC, temos uma experiência muito legal com a música por meio
do sarau. A arte remove montanhas e faz uma
grande diferença”, refletiu Elenilda.

Dando início ao Entre Amigos, a Diretora de Cidadania, Inclusão Social e Cultura da Fundação
Sintaf, Susie Marino, agradeceu a todos os convidados e fazendários que marcaram presença
no evento e fez uma reflexão sobre o comportamento e a atuação das pessoas durante os
últimos dias do ano. “Peço que vocês possam a

De acordo com Susie Marino, em fevereiro será
realizada a próxima edição do Entre Amigos
com o tema “Carnaval”.

O Entre Amigos foi realizado no Lounge Cultural da Fundação Sintaf
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[OPINIÃO] POR ALEXANDRE CIALDINI

NEM PISO NEM TETO:
EFICIÊNCIA E QUALIDADE
certo que estamos numa crise fiscal e que
os ajustes serão necessários, mas a “PEC
do ajuste fiscal” só foca em parte do gasto - a despesa primária, deixando de lado juros
e encargos da dívida. As despesas primárias do
governo federal, em 2015, totalizaram R$ 1,2
trilhão (19,5% do PIB; eram 14% do PIB em
1997), número que não inclui os gastos de 27
Estados e de 5.570 municípios do País.

E

dessa vinculação a um percentual que tem como
base um piso que, na realidade, foi ultrapassado na prática para grande maioria de Estados e
Municípios e que todos os estudos comparativos internacionais e os modelos que mensuram
a qualidade dos indicadores de educação e saúde comprovam que não nos aproximamos dos
países desenvolvidos, considerando a vinculação
ao piso.

A posição fiscal se deteriorou, e o rápido envelhecimento da população gera desafios fiscais
entre o curto e longo prazos, pois temos um
déficit atuarial e financeiro combinados, para
boa parte da gestão pública brasileira. Por isso,
implementar o ajuste fiscal, de acordo com objetivos de médio prazo, incluindo uma estabilização da dívida bruta. Qual deve ser o caminho?
Onde está o teto dos juros? O outro caminho
é continuar insistindo no aperfeiçoamento das
máquinas tributárias, há espaço para melhorar a
arrecadação, e não falo aqui em elevação de impostos via implementação de lei, há espaço para
implementarmos, de forma cooperada, melhorias no sistema de arrecadação.

O Brasil vincula cerca de 80% do Orçamento
com gastos obrigatórios, dentre os quais as rubricas mais relevantes referem-se ao INSS (40%
do gasto, ou 8% do PIB) e pessoal (20% do gasto, 4% do PIB). O restante, 20%, é denominado
gasto discricionário, porque, em tese, caberia ao
Executivo (ao formular o Orçamento) e ao Legislativo (ao aprová-lo) a discussão política sobre a destinação dos recursos públicos. Seguem
também essa rotina da vinculação os Estados e
Municípios, estando limitados a ampliar sua capacidade de investimento, de forma especial e
necessária para saneamento que não é reconhecida como uma função saúde.
Modelo atual e modelo proposto erram na
falta de uma discussão bem mais ampla sobre eficiência e qualidade, e o pior, a proposta
atual deixa de lado Estados e Municípios, que
são interlocutores e integrantes desse modelo
federativo tão debilitado.

O artigo 112 da Constituição de 1988 define
que a União nunca aplicará menos de 18% da
arrecadação de impostos na “manutenção e desenvolvimento do ensino” e 25% da Receita de
Impostos - para Estados, Municípios e Distrito
Federal. Em 2000, o mesmo princípio foi estendido para saúde, que inicialmente acompanhava
o crescimento do PIB e, a partir de 2016, passou a estar associada à evolução da arrecadação
total. Estados cumprem o limite de 12% e os
Municípios 15% da receita Líquida e transferida
- ou seja, temos 16 anos de aplicação conjunta

Publicado no Caderno de Economia do Jornal O Povo na
edição do dia 14 de novembro de 2016

Quer participar da nossa coluna [Opinião]?
Envie seu texto para o e-mail fundacao@fundacaosintaf.org.br com o assunto “Opinião
Fundação Informa”.
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A MELHOR VERSÃO

[PERFIL] DULCE LUCENA

P

erpassar por diversos universos ao longo
da vida é uma grande aventura. É preciso
ter coragem, determinação e muita energia. Qualidades que a fazendária, Dulce Ane de
Lucena, tem de sobra. Atuando, hoje, no Posto
Fiscal dos Correios da Secretaria da Fazenda (Sefaz), ela possui formações profissionais distintas,
é mãe de dois jovens e se arrisca no mundo literário como autora de livros.

rias, em Núcleos de
Execução, na Assessoria de Desenvolvimento Institucional
(Adins), e na Célula
de Desenvolvimento
e Recursos Humanos
(CEDRH), onde foi gestora por 12 anos.
A relação com a Fundação Sintaf se deu desde a
criação da instituição da qual foi conselheira por
muitos anos. Dulce diz estar feliz com o crescimento da Fundação que a cada dia ganha maturidade, segurança e evolui. “Conheci a Fundação
Sintaf desde o seu início, quando um grupo de
servidores pioneiros, comprometidos e entusiasmados procurava dar forma e vida a esta organização. Vi este grupo lutar para a Fundação nascer. Hoje vendo a Fundação fazer acontecer, sei
que estes colegas nos deram uma valorosa colaboração”, relata a fazendária.

Natural de Fortaleza, Dulce é de uma família de
três filhos, da qual é a caçula. É casada com o engenheiro Francisco Erlane e mãe do João Lucas,
16 anos, e do Leonardo, 12 anos. Adora estar
com a família, especialmente, viajar com todos.
“Não abro mão de brincar e viajar com minha
família para conhecer novas culturas, e também
para tomar um bom banho de mar. Todas estas
coisas fazem muito bem a minha alma”, comenta a fazendária.
Dulce tem formação acadêmica em Comunicação
Social, jornalismo, pela Universidade Federal do
Ceará (UFC) e Administração de Empresas pela
Universidade Estadual (UECE). É mestre em Administração e especialista em Gestão de Recursos
Humanos pela UECE. Em 1994, passou no concurso da Sefaz para o cargo de Auditora Adjunta da Receita Estadual. Na época, ela conta que
tinha acabado de se formar em Administração e
estava cursando Jornalismo.

Ainda no universo fazendário, Dulce atua como
instrutora de diversas instituições, como a Escola de Gestão Pública (EGP) e a Escola de Administração Fazendária (ESAF). Ministra, também,
disciplinas em Instituições de Ensino Superior e
Pós-Graduação.
Já no universo cultural, ela gosta de se aventurar
pela escrita. Em breve, Dulce publicará seu livro
de poesias “Janelas da alma”, que reúne poesias
escritas pela autora ao longo de sua infância,
adolescência e vida adulta e, em sua maioria, foram inspiradas em histórias vividas por amigos.

Passou em outros concursos, mas diz que já não
conseguia deixar a Sefaz. “Já tinha vínculos e gostava de ser fazendária. Nunca me arrependi. Gosto muito da Instituição. Sinto uma grande satisfação de ser servidora pública. A Sefaz tem sido
cenário de grandes aprendizados e melhorias. É
uma instituição feita por pessoas competentes,
dedicadas e que querem acertar”, declara Dulce. Na Sefaz, ela já exerceu funções em Coleto-

Não importa em qual universo Dulce escolha estar. Seja como fazendária, instrutora, poeta, amiga ou mãe, ela estará sempre disposta a ser uma
versão melhor de si mesma.

EXPEDIENTE

A Fundação Sintaf
deseja a todos
um ótimo final de
2016 e dá as boas
vindas à chegada
do ano novo, com
muita paz, saúde e
prosperidade!

Assessoria de Comunicação: Marcella Macena (Mtb 3183).
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