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RETROSPECTIVA 2016

FUNDAÇÃO SINTAF EM PARCERIA COM O IDECI
DESENVOLVE TRABALHO DE CONSULTORIA
INSTITUCIONAL EM MUNICÍPIOS

N

o ano de 2016, a Fundação Sintaf realizou diversas parcerias com instituições
no intuito de ampliar o desenvolvimento de ações junto à sociedade e dentro de suas
áreas de atuação: ensino, pesquisa, assessoria
técnica e responsabilidade socioambiental.
Dentre as firmadas, a parceria com o Ideci, viabilizada por meio de processo licitatório, resultou na execução de consultorias em municípios
cearenses que tiveram como principal objetivo
a melhoria da gestão fiscal e financeira municipal e a constituição e desenvolvimento de um
programa consistente de autosustentabilidade
financeira e fiscal.

Equipe de consultores da Fundação Sintaf com representantes do Ideci e da Prefeitura em Beberibe.

Acopiara, Beberibe, Bela Cruz, Camocim, Crato,
Quixelô e Viçosa do Ceará, que ao todo somam
mais de 390.000 habitantes.

Com base na ideia de implantação de um programa de Ação Coletiva Institucional (ICA),
com fortalecimento da governança interfederativa, e dentro de uma visão de Cidade
Sustentável,
consultores da
Fundação Sintaf, com auxílio
do Ideci, iniciaram, em julho
de 2016, as primeiras etapas
do trabalho de
consultoria institucional nos
munícipios. As
localidades viConsultoria em Camocim
sitadas foram

A primeira etapa, de um total de oito, consistiu na
elaboração de modelo de relação cooperada entre
munícipios com base na ICA, tendo como referência o que existe de mais contemporâneo nas
experiências de ação coletiva internacional e consorciada entre municípios e o Estado. O modelo
entregue, com vistas a regulamentar e implantar
a Lei nº 13.089/2015, estabelece novo marco regulatório para as Regiões Metropolitanas e Aglomerados Urbanos brasileiros.
Nas etapas II e III, foi realizado diagnóstico da situação fazendária dos municípios e sugestões de
modificações na legislação tributária das cidades,
acompanhado de todas as minutas de leis e decretos necessários. Os relatórios decorrentes destes
serviços técnicos foram entregues aos municípios
em novembro.
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As próximas fases a serem desenvolvidas são:
Consultoria econômico financeira, Implementação da dívida ativa, Capacitação e implantação do programa de educação fiscal, Programa de capacitação e monitoramento e
Controle da execução.

nícipios por meio de sua equipe capacitada composta por servidores da Secretaria da Fazenda (Sefaz), tendo em vista que a Fundação Sintaf conta
com colaboradores que possuem larga competência técnica comprovada e com disponibilidade de
horários fora do expediente.

Parceria

O Diretor da Fundação Sintaf, Alexandre Cialdini,
que compõe a equipe de consultores da Fundação, ressalta que o trabalho realizado com o Ideci
é inédito e teve a percepção de realizar uma ação
sistêmica, apresentando uma proposta inovadora
de governança interfederativa para fortalecer os
municípios cearenses, com o suporte da qualidade dos servidores fazendários.

De acordo com a presidente do Ideci, Rita Bezerra, até o momento a consultoria conseguiu
apresentar um retrato atual da situação fiscal
e financeira do município cearense e soluções
para os problemas enfrentados. Para ela, o
gestor que tomar as medidas propostas vai
garantir a autonomia necessária para a realização de uma gestão eficiente e eficaz, respeitando os princípios da legalidade, probidade
e eficiência, e proporcionando a melhoria da
qualidade de vida das pessoas.

Ele ainda afirma que o trabalho com o Ideci irá
prosseguir durante este ano. As etapas restantes
serão implementadas e será realizado monitoramento, por seis meses, nos municípios que já
passaram pela consultoria, viabilizando o diálogo
entre aqueles que desenvolverem boas práticas fiscais. De acordo com Alexandre, o monitoramento
é uma inovação proposta pela Fundação.

Rita ainda enalteceu a importância da parceria
com a Fundação que, segundo ela, é o capital
intelectual do trabalho realizado com os mu-

[ENSINO]

CURSOS DE MESTRADO E DOUTORADO SÃO
VIABILIZADOS PELA FUNDAÇÃO SINTAF

I

mplementar e desenvolver atividades de ensino, pesquisa e extensão. Este é um dos eixos
de atuação que a Fundação Sintaf estabeleceu em seu Planejamento Estratégico elaborado
em 2016. Nesse intuito, a instituição investiu no
último ano em parcerias que proporcionassem,
principalmente, aos fazendários filiados ao Sintaf
oportunidades de formação acadêmica, como
cursos de mestrado e doutorado.
Como forma de viabilizar as capacitações, a
Fundação consolidou parcerias com instituições
de ensino locais e internacional, respectivamente Programa de Pós-Graduação em Economia
da Universidade Federal do Ceará (Caen), o Instituto de Estudos, Pesquisas e Projetos da Universidade Estadual do Ceará (Iepro) e o Instituto
de Ciências Sociais e Políticas da Universidade
de Lisboa (ISCSP).

Convênio com o ISCSP foi assinado em
2016 na sede do instituto em Lisboa

O convênio de cooperação técnica entre a Fundação
Sintaf e o Iepro formou duas turmas para o Mestrado Profissional em Gestão de Negócios Turísticos,
voltado para fazendários com lotação em Fortaleza
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rado em uma instituição como o ISCSP, pois já planejava há algum tempo. “Ano passado fiz a seleção
para o ISCSP e não pude fazer porque engravidei.
Sabia que seria inviabilizada a minha vinda para cá,
pois dificilmente seria liberada”, comenta ela.
Sirlei define a experiência que os doutorandos estão experimentando como um desafio com um
longo percurso pela frente. “Envolve a curiosidade
e a vontade de produzir conhecimento, agregando
valor único em nossas vidas, porque sabemos que
cresceremos ao final, com a defesa de nossas teses”,
comenta a fazendária.

Assinatura do convênio com a Uece e o Iepro

e na Região do Cariri. Já a parceira com o Caen/
UFC, viabilizou a formação de turma de fazendários para Mestrado Profissional em Economia.

Para ela, a parceria firmada pela Fundação com o ISCSP é um projeto audacioso que demonstra o compromisso da instituição com a produção científica e
os fazendários. “Somos protagonistas num processo
de grandes
desafios,
mas tenho
a certeza de
que esse é
o caminho
para
que
possamos
contribuir
de alguma
forma com
a
Sefaz”,
Grupo de doutorandos na
reflete SirUniversidade de Lisboa
lei.

Internacionalmente, a Fundação firmou parceria
com o ISCSP, sediado em Lisboa, para a oferta
de curso de Doutorado em Administração Pública em uma das universidades que é referência
da área na Europa. A turma de fazendários é
composta por oito alunos que estão cursando o
Doutorado na sede do ISCSP durante o primeiro
ano do curso. As aulas iniciaram no último dia
4 de janeiro.
Devido às aulas presenciais, os fazendários necessitaram de liberação de suas atividades na
Sefaz, que foi intermediada pelo Sintaf juntamente com a Fundação. A fazendária e doutoranda do ISCSP, Sirlei Nunes, diz estar bastante
feliz com a oportunidade de cursar um Douto-

[PESQUISA]

OFICE COMPLETA UM ANO DE CRIAÇÃO
COM ATIVIDADES DE PESQUISA

O

Observatório de Finanças Públicas da
Fundação Sintaf (Ofice) comemorou,
em 2016, um ano de criação e de publicação do primeiro número da Série Panorama
Fiscal, resultado do trabalho da equipe de pesquisadores do Ofice.

res bolsistas
realizam
principalmente a coleta de dados
de balanços
orçamentários e outros
demonstratiPesquisadores Júnior do
vos.

Com objetivo de disseminar para a sociedade informações relativas a Finanças Públicas, o Observatório foi criado em 2015 e é formado por uma
equipe de pesquisadores (juniores e orientadores) que desenvolvem funções específicas e trabalham de forma interdisciplinar. Os pesquisado-

Ofice em dia de pesquisas

Todo o levantamento de dados é posteriormente analisado e
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interpretado com intuito de elaborar os trabalhos que são compilados na publicação bimestral do Ofice, a Panorama Fiscal. O processo é
realizado sob a supervisão dos Pesquisadores
Orientadores.

minha primeira experiência com teoria e prática,
posso afirmar que é muito difícil juntar os dois”,
afirma ele.
De acordo com Nathaniel, ser pesquisador do observatório tem sido uma grande oportunidade de entender mais sobre Finanças Públicas e trabalhar com
profissionais qualificados e de respaldo acadêmico,
além de fomentar o debate sobre informações fundamentais a respeito de como as instituições estão
administrando o dinheiro público.

Atualmente, a equipe do Ofice é composta pelos Pesquisadores Júnior Arley Santos, Gerson
Ribeiro e Nathaniel Rocha, e os Pesquisadores
Orientadores e fazendários, Germana Belchior,
Lúcio Maia e Carlos Eduardo Marino.
Para Arley, que é oriundo da primeira equipe de
bolsistas do Observatório, a experiência no Ofice
lhe proporcionou aplicar na prática o conhecimento adquirido na universidade, por exemplo,
sobre teoria econômica e técnicas contábeis. “A
experiência aqui vivenciada me permite emitir
uma opinião crítica acerca das Finanças Públicas
com imparcialidade e sempre enxergando os
‘dois lados da moeda’. Sem falar na convivência
com profissionais que estudam frequentemente
a temática”, comenta Arley.

O trabalho dos Pesquisadores Júnior é reconhecido
pelo Pesquisador Orientador, Lúcio Maia, já que é
fundamental para a pesquisa e análise das informações contidas nos relatórios orçamentários públicos
e nas demonstrações contábeis.
Segundo
ele, o diferencial
do Ofice é
t r a n s f o rmar
um Evento de lançamento da Panorama Fiscal
texto técnico em conteúdo que a sociedade possa compreender e cobrar dos gestores públicos uma melhor
aplicações dos recursos constantes no orçamento
estadual.

Arley ainda ressalta que Finanças Públicas é um
assunto que diz respeito a todos, do empresário
ao assalariado. “Todos precisam compreender
o contexto econômico do seu estado para que
possam ter as atitudes coerentes: reivindicar,
empreender, contribuir”, reflete o pesquisador.
O Pesquisador Júnior, Nathaniel, acredita que
um grande diferencial do Ofice é a possibilidade de unir a teoria à prática. “Já trabalhei com pesquisa antes, e apesar de não ser

Em breve será publicado edital para inclusão de novos pesquisadores orientadores.
[FIQUE POR DENTRO]

FAZENDÁRIO ZÉ AILTON É O
NOVO PREFEITO DE CRATO

O

novo prefeito do munícipio de Crato, uma das principais cidades do Ceará é o ex-deputado estadual e fazendário, Zé Ailton
Brasil. Em sua gestão, assume a Secretaria de Finanças, o fazendário e Conselheiro da Fundação Sintaf, Carlos Eduardo Marino.
Como principais medidas adotadas neste início de seu mandato, Zé
Ailton reduziu o número de secretarias, de 25 para 13, além de cargos de primeiro escalão. Determinou, ainda, a imediata compra de
remédios e utensílios para postos de saúde, escolas e órgãos públicos.

Na foto acima, Zé Ailton, prefeito de Crato; abaixo, Carlos Eduardo Marino, Secretário de Finanças do município

4

Fundação Informa

Edição 17 | Jan 2017
[SOCIAL]

FUNDAÇÃO SINTAF FAZ BALANÇO
DE AÇÕES NA ÁREA SOCIAL EM 2016

A

o longo do último ano, com a criação da Diretoria dedicada à área de
inclusão social, cidadania e cultura, a
Fundação Sintaf deu início a novos projetos e
firmou nova cooperação com seus principais
parceiros, a Secretaria da Fazenda (Sefaz) e a
Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social do Ceará (STDS).
Os principais projetos iniciados em 2016, por
meio do Programa de Inclusão Social da Fundação Sintaf (ProSocial), foram o projeto de
incentivo à leitura “Contando e Encantando”,
o projeto de aulas preparatórias para o Enem
na comunidade do Poço da Draga e o evento cultural “Entre Amigos”. O “Sarau do Poço
da Draga”, iniciativa que teve início em 2014,
permanece com encontros mensais realizados
na comunidade.

Contando e Encantando realizado
em Escola na Praia de Iracema

obtenção de conceitos necessários e de valores de
solidariedade, amizade, afeto, ética, dentre outros.
Em parceria com a Universidade do Parlamento Cearense (Unipace) e a Ong Velaumar, em abril foram
iniciadas aulas do Projeto Alcance 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 “Contando e Encantando” vem realizando ações com objetivo principal de incentivar
as crianças à leitura, de forma lúdica, por meio
de brincadeiras, contação de histórias e músicas
apresentadas pelo artista e educador, Marcos
Melo. Já foram realizados eventos no Pavilhão
Café Atlântico e na Escola de Ensino Infantil e
Fundamental São Rafael, na Praia de Iracema.

A iniciativa oferece aulas preparatórias para o ENEM,
de início realizada por videoconferência e posteriormente com professores voluntários, que atuam na
Sefaz, na Escola Municipal São Rafael. Os alunos recebem apostilas e materiais que auxiliam nas aulas.

Segundo a Diretora de Inclusão Social, Cidadania e Cultura da Fundação Sintaf, Susie Marino,
o principal objetivo do projeto é incentivar a
criança a abrir, folhear e ler um livro, estimulando, dessa forma, o acesso ao conhecimento, a

Susie ressalta que a disponibilização de professores
voluntários foi um grande avanço para o ProSocial,
pois foi uma boa oportunidade de envolver os fazendários
nas atividades do programa.

Encerramento de Cursos do Projeto Jovem Bolsista com a presença dos parceiros
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Na área cultural, a Fundação
começou a promover edições
do evento temático “Entre
Amigos”, que busca propiciar momentos de encontro
entre os fazendários, seus
amigos e familiares, no Lounge Cultural da instituição.
Na edição que comemorou
o Dia do Fazendário, foi realizado Show Talentos com

Fundação Informa

Edição 17 | Jan 2017
[SOCIAL]

os fazendários, que passou a ser realizado em
outras edições.

ção
no
intuito de
continuar desenvolvendo
ações junto ao Programa de
Inclusão
Social da
Fundação Abertura do evento do Contando e EncanSintaf, o tando com a Diretora, Susie Marino
ProSocial,
e estudos e pesquisas junto ao Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT).

Para Susie, o Entre Amigos tem sido uma forma de apresentar para o fazendário a existência da Fundação, a que ela se propõe e, assim,
diminuir a distância entre a instituição e o servidor fazendário. “Desejamos que eles possam
se aproximar mais e participar junto com a
gente das atividades que realizamos”, afirma
a Diretora.
Parceria
Uma das principais parcerias que a Fundação
Sintaf firmou em 2016 foi estabelecida com a
Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social
do Ceará
(STDS).
Parceira
antiga, a
STDS assinou novo
convênio
com
a
2ª edição do Entre Amigos
Funda-

Já foram promovidas diversas capacitações e
cursos profissionalizantes por meio da parceria
entre a Fundação e a STDS desde a criação do
ProSocial, como foi o caso dos cursos de Auxiliar
de Escritório do Projeto Jovem Bolsitas da STDS,
que foi viabilizado pelo programa este ano. Na
solenidade de encerramento dos cursos, o Secretário do Trabalho e Desenvolvimento Social, Josbertini Clementino, esteve presente prestigiando
o evento.
[FIQUE POR DENTRO]

MEMBROS DA FUNDAÇÃO SINTAF PARTICIPAM
DO XVII CONGRESSO DA FENAFISCO

F

oi realizado em
2016, dos dias 27
de novembro a
1º de dezembro, o XVII
Congresso Nacional do
Fisco (Conafisco), promovido pela Fenafisco
(Federação Nacional do
Fisco Estadual e Distrital)
a cada três anos. Nesta
edição, realizada em Belém (PA), o tema foi “Sonegação Fiscal é Crime”.
O evento contou com
painéis, apresentação
de trabalhos técnicos e
premiação dos vencedores do Concurso de Monografias. Participaram
do congresso o Diretor
Geral da Fundação Sintaf, Alexandre Cialdini,

e os Conselheiros da
Fundação, Victor Hugo
de Morais, Luís Carlos
Diógenes, Yvelise Benzi,
Antônio Miranda, Carlos Brasil e José Nilson.
Classificados em 4º lugar e 8º lugar, Victor
Hugo e Luiz Carlos Diógenes foram vencedores do Concurso de
Monografias com os
temas “Uma proposta
de tributação ideal para
a consecução dos objetivos fundamentais da
República Federativa do
Brasil” e “Administração
Tributária à luz da nova
Administração Pública”,
respectivamente.

6

Segundo Victor, seu
trabalho foi baseado
em sua dissertação de
mestrado. Para ele, foi
gratificante apresentar
seu estudo em um congresso de âmbito nacional. “A realização desse
tipo de evento é bastante importante e deveria
ser mais difundida. Muitos colegas fazendários
produzem estudos que
merecem maior divulgação”, observa.
No último dia do Conafisco, Alexandre apresentou o painel “Desmistificando o Mestrado
e Doutorado”. O Diretor fez a exposição das

ações
desenvolvidas
pela Fundação Sintaf na
área de ensino e pesquisa e falou sobre a relevância da qualificação
teórica para o aprimoramento técnico dos servidores fazendários.
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PREVIDÊNCIA: REFORMA
OU MANUTENÇÃO DE
PRIVILÉGIOS?

U

pessoas com rendas maiores optam por planos de
previdência privada.

ma reforma ampla e concisa da previdência social brasileira é necessária.
Qualquer gestor financeiro deve concordar que as previsões de déficits previdenciários são assustadoras. Porém, a proposta de
reforma do governo federal traz à tona muitas questões contraditórias. Uma reforma que
envolve mudanças rigorosas nas regras não
merece uma discussão ampla, com o envolvimento de toda a sociedade brasileira? Esta reforma não deveria incluir todos os grupos de
interesses? Será que o trabalhador deve pagar
sozinho pelos erros políticos e econômicos de
nossos governantes?

Dentre os principais pontos das mudanças, o que
se percebe é que aqueles trabalhadores que estiverem abaixo de 50 anos não receberão de volta
os valores contribuídos para o sistema. Pior, muitos desses não receberão benefício algum. Para os
que estiverem acima dos 50 anos de idade, mesmo
com regra de transição diferenciada, dificilmente
receberão proventos integrais. Possivelmente, haverá uma corrida para aposentadoria, ampliando
os déficits futuros.
Um dos maiores problemas do sistema previdenciário brasileiro é a gestão. Antes de qualquer
alteração nas regras atuais, seria necessário deixar na mão de gestores profissionais os recursos
previdenciários, livres de interferência política. É
preciso uma auditoria ampla que identifique os
privilégios e benefícios indevidos, para realinhar o
sistema e os trabalhadores em regras mais homogêneas. A idade mínima deve ser ampliada, mas
poderia ser introduzida na proposta uma redução
de carga horária por faixa etária, para que o trabalhador possa ter qualidade de vida na sua velhice.

Alterações nas regras previdenciárias já deveriam ter ocorrido há bastante tempo. A expectativa de vida da população do Brasil aumentou muito nas últimas décadas. Em 2014,
atingiu 75,4 anos. Nossa classe trabalhadora
está envelhecendo, ampliando a quantidade de inativos e reduzindo o contingente de
trabalhadores que sustentam as aposentadorias. Isso é um fato que tem desafiado não
só o Brasil, mas, também, diversos países pelo
mundo. Hoje, temos no nosso país pessoas se
aposentando muito cedo, com uma capacidade produtiva que ainda beneficiaria por muitos anos o mercado de trabalho.

Muitos pontos merecem ser discutidos e esclarecidos, a sociedade precisa ampliar o debate, não
deve aceitar regras que parecem estrangular a
massa trabalhadora, enquanto o governo continua
com amplos incentivos e benefícios fiscais. A previdência é solidária, mas a divisão dos custos da crise
também deve ser repartida solidariamente.

A grande crítica à reforma que está sendo
proposta pela União é que, no desespero por
reduzir gastos, o governo federal tem apresentado projetos com regras duras e, muitas
vezes, pouco transparentes na pauta de ajuste
fiscal. Projetos esses que têm afetado diretamente as classes mais pobres, uma vez que

Publicado em 17 de dezembro de 2016 no Caderno de
Opinião do Jornal O Povo.
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FUNDAÇÃO REALIZOU SELEÇÃO DE NOVO GERENTE
ADMINISTRATIVO FINANCEIRO DO SINTAF

N

a segunda metade de dezembro do
ano passado, a Fundação Sintaf realizou processo seletivo para vaga de
Gerente Administrativo Financeiro do Sindicato dos Fazendários do Ceará (Sintaf). Após
as fases de seleção, que consistiram em análise de currículo, prova escrita e entrevista presencial, o candidato selecionado foi o economista, Raimundo Ubiraci Lima Júnior.

participaram da comissão avaliadora o Diretor
do Sintaf, Lúcio Maia, a Diretora Técnico-Científica da Fundação Sintaf, Germana Belchior e a
fazendária Dulce Ane de Lucena, que possui larga experiência na área de Recursos Humanos. A
segunda etapa de entrevista foi conduzida pela
Diretoria Colegiada do Sintaf.
Os outros dois candidatos, que participaram da
entrevista final, ficaram em cadastro de reserva
do Sintaf. O novo Gerente Administrativo Financeiro do Sintaf iniciou suas atividades no dia 2
de janeiro.

A entrevista foi realizada em duas etapas,
sendo entrevistados seis candidatos na primeira e três na segunda. Na primeira etapa,

[CULTURA] POR MARCELLA MACENA

TEMPO

N

ão temos tempo. Costumamos repetir
muito essa frase. Em certas fases da
vida a impressão que temos é realmente
essa: Não temos tempo. O tempo voa. Não vai
dá tempo. Tenho muita coisa pra fazer. Estou
sem tempo.

O tempo é impiedoso
porque vai avançando e
deixando tudo pra trás.
A sensação é que nem
notamos quando o tempo passa. E muitas vezes não notamos mesmo. Mas,
ele passa. E nesse avançar, vamos perdendo oportunidades, perdendo pessoas, perdendo amores, perdendo o rumo, perdendo até a nós mesmos.

Por um lado, temos realmente pouco tempo até
para viver. Nossa expectativa de vida não é das
melhores. Mas, se analisarmos bem, temos tempo suficiente para tudo. Temos mesmo. Se a gente
gastar ele bem. E não se engane. Um tempo bem
gasto não precisa de muito.

Cabe somente a nós a decisão de gastar nosso tempo
precioso da melhor forma possível. Não dá pra saber
quanto tempo dispomos. Pode ser 1 ano, 20 anos,
50 anos. Pode ser um dia. Mas, todos nós ainda temos o agora, o hoje. Ainda dá tempo de tanta coisa.

Sabe aquele tempo que a gente “perde” para
dá um oi rapidinho para um amigo querido, ou
num abraço mais demorado, ou naquela conversa no meio da semana para colocar o papo
em dia, ou quando quer ficar quietinho sem
precisa falar nada, ou quando contempla algo
grandioso como um céu cheio de estrelas, quase
sem nuvens?

Dá tempo de tentar perdoar, de realizar grandes
gestos ou dizer apenas um eu te amo sincero. Dá
tempo de olhar de verdade pra o próximo e enxergá-lo independente de qualquer preconceito. Dá tempo
de tentar ser mais.
Daqui a dois dias, vamos começar um novo ano. Recebemos diversas mensagens desejando um Feliz e
Próspero Ano Novo. Que seja realmente. Mas, prefiro desejar que possamos gastar bem o nosso tempo.
Não há nem necessidade de listas e planos. Basta
perceber que é “perdendo” tempo que vivemos.

Então... são nesses pequenos momentos de
tempo perdido que nem nos damos conta, mas
é quando de fato vivemos e sentimos. Especialmente quando podemos compartilhar esses
momentos com aqueles que amamos. São momentos preciosos e que são gastos de forma tão
gratuita quanto é o amor que devotamos a eles.

Já sabe como vai perder o seu tempo em 2017?
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BOAS SEMENTES

E

xistem pessoas que por onde passam
deixam sua marca. São empenhadas em
dedicar amor, respeito e ética em tudo
que se propõem a realizar, seja no trabalho, nas
relações familiares e de amizade ou dentro do
contexto social. Pessoas assim são raras, e a Fundação Sintaf conta um bom exemplo: a fazendária e Diretora Técnico-Científica da Fundação,
Germana Belchior.
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[PERFIL] GERMANA BELCHIOR

quase que instantâneo em fazer parte
da Fundação Sintaf
quando soube de
sua existência. Isso
aconteceu em 2011,
quando passou a integrar o Conselho Curador da instituição.
Hoje, como Diretora e pesquisadora do Observatório
de Finanças Públicas da Fundação, ela avalia que a
instituição depois de passar por várias metamorfoses
está crescendo e criando asas para poder voar. Para
ela, o desenvolvimento da Fundação é resultado do
comprometimento e alinhamento das pessoas que
compõem o quadro da instituição e de todas que
passaram por ela.

Natural de Fortaleza, Germana é de uma família de quatro filhos e casada com o fazendário
Victor Hugo, que também faz parte da equipe
da Fundação como membro do Conselho Curador. No momento, está à espera de Sofia, sua
primeira filha. A Diretora conta que conheceu
o marido ainda no colégio, mas quem os uniu
foi a Sefaz, já que começaram a namorar somente quando se reencontraram trabalhando
como fazendários.

“Temos uma Diretoria formada por pessoas que
acreditam na Fundação e querem ver as coisas
acontecerem, o que facilita o nosso trabalho. Tenho
aprendido muito e agradeço a oportunidade de,
alguma forma, poder colaborar com a Fundação”,
declara Germana.

Sua carreira na Sefaz teve início em 2010 quando
tomou posse como Auditora Fiscal Jurídica. “Tive
interesse pelo concurso da Sefaz porque admiro
a carreira e fiquei tentada com a possibilidade de
continuar morando em Fortaleza”, comenta Germana que possui formação em Direito, além de
Mestrado e Doutorado na mesma área.

Mas, não é apenas na Fundação, que a Diretora ocupa seu tempo. Ela também se dedica ao trabalho de
pesquisadora e professora universitária na Fa7, onde
ensina turmas de graduação e mestrado.

Atualmente, a Diretora atua na Célula de Educação Fiscal e Responsabilidade Socioambiental da
Sefaz que, de acordo com ela, exerce um importante trabalho no fortalecimento da legitimidade da secretaria e do próprio servidor fazendário perante a sociedade. Germana defende que
não há como ser fazendário sem ser educador
fiscal. “A visão de cidadania fiscal deveria estar
imbricada em todos os servidores fazendários”,
afirma a Diretora.

E em meio a toda essa rotina, Germana adora viajar,
ler livros, ver filmes, dançar ballet, escutar música,
brincar com seus sobrinhos e, segundo ela, por mais
que não acreditem, também adora dormir.
Mas, pessoas especiais realmente conseguem realizar coisas que podem parecer inimagináveis. E Germana é uma dessas pessoas que não só encanta com
seu jeito de ser e de se doar ao que acredita, mas
também pela capacidade de plantar boas sementes
por onde passa, deixando sempre pelo caminho os
bons frutos e lindos laços de amizade.

A partir desse olhar diferenciado da atuação do
servidor na sociedade, Germana teve interesse
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