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Caro leitor, 

Nos últimos anos, percebemos que a crise política e financeira que passa em nosso país tem 
afetado significamente a economia brasileira em todas as esferas de governo. No entanto, é 
evidente que boas práticas de gestão adotadas por alguns entes da federação fizeram com que 
os efeitos maléficos da referida crise fossem minimizados. E é pensando e estudando nessas 
boas práticas que a Fundação Sintaf tem se espelhado para oferecer apoio institucional aos entes 
públicos pois, acreditamos que o fortalecimento da gestão tributária e financeira é extremamente 
importante para o crescimento do país.

Cientes da importância de aprofundarmos os estudos sobre as finanças públicas, o nosso centro de 
estudos e pesquisas, o Observatório de Finanças Públicas do Ceará (Ofice), ampliou em sua última 
publicação o estudo que antes era feito no âmbito do Governo do Estado do Ceará para uma análise 
comparativa entre todos os Estados nordestinos, além de uma análise sobre os demonstrativos 
contábeis, referentes ao exercício de 2016, apresentados pelo Governo do Estado do Ceará. 

Com o intuito de divulgarmos com clareza e transparência, os valores da Fundação Sintaf e os 
resultados observados em nossos estudos, pretendemos, a partir da próxima publicação da Revista 
Panorama Fiscal, realizar seus lançamentos nas entidades de ensino superior, públicas e privadas, 
que atuam em nosso Estado. Acreditamos que quanto mais esclarecida for nossa sociedade, maior 
será o nosso poder de transformação.

É acreditando nesse poder transformador que a Fundação Sintaf vem atuando em seus diversos 
programas, sejam eles realizados nas áreas sociais, educacionais e de desenvolvimentos 
institucionais, na disseminação de uma Educação Fiscal que visa esclarecer a sociedade, incluindo 
os gestores públicos, da importância de buscarmos um crescimento econômico sustentável.

Boa leitura!
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Em reunião na sede do Centro 
Regional do Ceará da Escola 
de Administração Fazendária 

(Esaf), no dia 11 de maio, foram 
realizados encaminhamentos para 
a realização de curso de Educação 
Fiscal que será promovido para 
jovens estudantes da rede pública 
de ensino que cursam o 9º ano.

Na ocasião, estiveram presentes 
representantes da Esaf; Secretaria 
Municipal das Finanças; Secretaria 
da Fazenda; Secretaria Municipal 
de Educação; Projeto Integração 
da Prefeitura de Fortaleza; e 
Fundação Sintaf. 

A capacitação acontecerá nas 
instalações do Cuca Jangurussu a 
partir do dia 14 de agosto e seguirá 
até o dia 18 de setembro. As aulas 
serão realizadas às segundas-feiras 
no período da tarde e consistirão 
em seis módulos. 

A ideia é que os conteúdos 
abordados em cada módulo 
estimulem os alunos a refletir 
sobre assuntos como cidadania, 
ética, controle social e educação 
fiscal. Ao final do curso, os 
estudantes produzirão um texto 
acerca do que foi exposto como 
forma de avaliação.

O Projeto Contando e Encantando, que promove 
encontros semanais com objetivo de incentivar 
crianças à leitura de forma lúdica, vem sendo 

desenvolvido desde o ano passado na comunidade do 
Poço da Draga.  Já foram realizadas edições do projeto 
no Pavilhão Café Altântico, na Sede da Ong Velaumar e, 
mais recentemente, o encontro aconteceu em visita ao 
Museu da Fotografia. 

Para Izabel Lima, que é Diretora Cultural da Ong 
Velaumar e conduz o projeto na comunidade, 
a experiência de visitação ao museu foi muito 
satisfatória, pois permitiu trabalhar a atenção, o 
comportamento e o cuidado com o outro. “Sem falar 
na felicidade dos meninos de sair da comunidade e 
conhecer novos ambientes”, relata Izabel. 

O Contando e Encantando é um projeto do Programa 
de Inclusão Social da Fundação Sintaf (ProSocial), que 
faz parte das ações da Diretoria de Cidadania, Inclusão 
Social e Cultura da Fundação.

FUNDAÇÃO 
SINTAF APOIARÁ 
CAPACITAÇÃO EM 
EDUCAÇÃO FISCAL 
EM PARCERIA COM 
INSTITUIÇÕES 
PÚBLICAS

[CURTAS]

PROJETO DE INCENTIVO 
À LEITURA REALIZA 
VISITA AO MUSEU DA 
FOTOGRAFIA

        Jovens e adolescentes visitam o Museu da Fotografia em encontro 
do Projeto Contando e Encantando
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        Membros da Diretoria e Conselho da Fundação Sintaf em despedida da Diretora Germana Belchior que se afastará durante 
licença maternidade

DIRETORIA DA FUNDAÇÃO SINTAF 
TERÁ SUBSTITUIÇÃO NOS 
PRÓXIMOS MESES

No último dia 20 de junho, foi 
realizada reunião mensal do 
Conselho Curador da Fundação 

Sintaf, ocasião em que houve a 
indicação da Presidente do Conselho, 
Valéria Brasil, para substituir a Diretora 
Técnico-Científica da Fundação Sintaf, 
Germana Belchior, durante o período 
de licença maternidade. Foi realizada, 
ainda, a despedida para a Diretora em 
clima junino. 

Com a vacância do cargo de Presidente 
do Conselho, a Conselheira Ana Isabelle 
Gomes foi indicada para assumir a 
presidência. Já os cargos de 1º e 
2º Secretários permaneceram sem 
mudanças. 

Durante os próximos meses, Valéria 

assumirá as atividades relacionadas à 
área técnica da Fundação. “A Diretora 
Germana Belchior ao longo destes 
dois últimos anos à frente da Diretoria 
Técnico-Científica da Fundação Sintaf 
tem realizado um excelente trabalho 
com fomento de parcerias com 
instituições de ensino e pesquisa. Então, 
diante de sua licença maternidade, 
desejo contribuir da melhor forma 
possível e dar continuidade com os 
projetos que vêm sendo desenvolvidos”, 
avalia Valéria. 

Na despedida de Germana, a Diretora 
agradeceu a todos pelo carinho e apoio 
ao longo dos últimos meses e disse 
contar com o trabalho e dedicação de 
todos da equipe da Fundação Sintaf 
durante sua ausência.

[INSTITUCIONAL]
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No mês de junho, os 
fazendários que estão 
cursando Doutorado 

em Administração Pública 
do Instituto Superior de 
Ciências Sociais e Políticas da 
Universidade de Lisboa (ISCSP) 
estiveram nas instalações do 
ISCSP, em Lisboa, para concluir 
as aulas do primeiro ano do 
curso.

No segundo e terceiro ano, os 
doutorandos estarão dedicados 
à produção de suas teses com 
orientação e coorientação de professores 
do Instituto e disponibilizados 
pela Fundação Sintaf. Reuniões de 
acompanhamento estão sendo realizadas 
na sede da Fundação para melhor 
atender às necessidades dos fazendários.

O Doutorado é viabilizado por meio 
do protocolo de cooperação firmado 
entre a Fundação Sintaf e o ISCSP, 
que tem como finalidade promover a 
parceria entre as duas instituições com 
o objetivo de realizar, conjuntamente, 
atividades de natureza acadêmica e 
demais áreas relacionadas.

Em breve, será iniciado novo processo 
de inscrição para fazendários filiados 
ao Sintaf interessados em cursar o 

Doutorado em Administração Pública 
do ISCSP. As matrículas iniciam em 
setembro. 

    Doutorandos em Admisnitração Pública do ISCSP em Lisboa

FAZENDÁRIOS CONCLUEM PRIMEIRO 
ANO DO CURSO DE DOUTORADO EM 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ISCSP

No segundo e terceiro 
ano, os doutorandos 
estarão dedicados 
à produção de suas 
teses com orientação 
e coorientação 
de professores do 
Instituto [ISCSP] e 
disponibilizados pela 
Fundação Sintaf.

[ENSINO]
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NONO NÚMERO DA SÉRIE 
PANORAMA FISCAL É PUBLICADO

A Série Panorama Fiscal, publica, 
em sua nona edição, dois artigos 
intitulados “Análise das finanças 

públicas dos Estados do Nordeste: um 
estudo comparativo” e “Demonstrações 
contábeis do Estado do Ceará do exercício 
financeiro de 2016”. 

Neste novo número da Série, os 
pesquisadores decidiram realizar um 
trabalho diferenciado dos outros números 
ao fazer uma análise comparativa da 
situação fiscal na Região Nordeste e 
também uma análise sobre o Balanço Geral 
do Estado do ano passado. 

De acordo com eles, o intuito é explicar os 
impactos da queda econômica da União e 
suas consequências na economia regional. 
No trabalho sobre as finanças dos estados, 
fica evidente que os entes federados em 
crise apresentaram problemas estruturais, 
sendo que a principal causa da crise é a 
redução das receitas derivada da retração 
da economia, e de benefícios fiscais. 

Dessa forma, a pesquisa aponta como 
saída para a superação da crise fiscal a 
adoção de políticas públicas voltadas para 
a elevação da receita e, principalmente, 
uma melhor gestão da administração 
tributária, assim como a revisão de 
incentivos e benefícios fiscais ineficientes 
concedidos ao setor produtivo.

No que diz respeito ao Balanço do 

Estado do Ceará de 2016, o intuito de 
produzir um estudo sobre o documento, 
que consiste na prestação de contas do 
Governo junto à Assembleia Legislativa, é 
o de levar para a sociedade informações 
contidas por trás de tantos demonstrativos 
publicados nos Diários Oficiais do Estado 
de forma que todos possam ter um melhor 
entendimento da finanças públicas.

A cada ano, a Panorama Fiscal tem a 
preocupação de trazer esse estudo e 
apresenta-lo a todos que tenham interesse 
em entender mais sobre a realidade 
econômico-financeira do Estado do Ceará, 
estimulando, assim, o controle social e o 
exercício da cidadania.

O novo número da Série Panorama 
Fiscal pode ser acessado no site da 
publicação, assim como todos os outros 
números publicados até hoje. Confira o 
trabalho mais recente no endereço: www.
fundacaosintaf.org.br/panoramafiscal.

        Todas as versões da Panorama Fiscal podem ser 
acessadas em: www.fundacaosintaf.org.br/panoramafiscal

[PESQUISA]

http://www.fundacaosintaf.org.br/panoramafiscal.
http://www.fundacaosintaf.org.br/panoramafiscal.
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         Poço Sem Fronteiras em sala de aula da Escola São Rafael

O PROJETO CONTA COM PROFESSORES VOLUNTÁRIOS EM SEIS MATÉRIAS

PROJETO POÇO SEM 
FRONTEIRAS INICIA AULAS COM 
NOVA TURMA DE ALUNOS 

No começo de junho, 
tiveram início as 
atividades do Projeto 

Poço Sem Fronteiras, que 
promove aulas preparatórias 
para o Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) para 
jovens de comunidades 
próximas às unidades 
fazendárias. Com o apoio 
de professores voluntários, o 
projeto forma sua segunda turma este ano. 

As aulas são realizadas aos sábados pela 
manhã, na Escola São Rafael, na Praia de 
Iracema, com professores das áreas de 
Português, Matemática, Física, História, 
Inglês e Filosofia. Além da colaboração dos 
voluntários, o Poço Sem Fronteiras conta 
também com a parceria do Projeto Alcance 
Enem da Universidade do Parlamento 
Cearense (Unipace), que disponibiliza 
material didático.

Em 2017, a turma de professores 
voluntários aumentou e, juntamente 
com o fazendário João Carlos Sousa e 
a professora Paula Andrea, a advogada 
Joyciane Marques e os professores 
Eronaldo Marques e Milton Ferreira, 
também integram o time dos voluntários 
do Poço Sem Fronteiras.

Para Joyciane, a experiência de fazer 

parte do Poço Sem Fronteiras está sendo 
gratificante, pois ela sempre teve o desejo 
de trabalhar voluntariamente em projetos 
sociais. O convite para participar do 
projeto partiu do fazendário João Carlos. 
“De pronto fiquei interessada. E tem 
sido prazeroso trabalhar com o pessoal 
do Poço sem Fronteiras, tanto os alunos, 
quanto o pessoal da organização, que está 
sempre bem disposto e atento. Estou feliz 
por fazer parte dessa família e espero 
junto lograrmos êxito no nosso intento”, 
comenta a advogada. 

O projeto faz parte do Programa de 
Inclusão Social da Fundação Sintaf 
(ProSocial) e, de acordo com a Diretora 
de Inclusão Social da Fundação Sintaf, é 
mais uma das ações voltadas para jovens 
que procuram se capacitar almejando um 
futuro melhor. “É gratificante presenciar os 
avanços alcançados com a realização de 
nossas ações, como a aprovação de jovens 
da comunidade no Enem”, afirma Susie.

[SOCIAL]
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CRESCIMENTO OU 
DESENVOLVIMENTO 
POPULACIONAL?

[OPINIÃO]

POR WILDYS DE OLIVEIRA

Segundo o relatório da ONU, a 
população mundial, que em 2010 
era de 6,9 bilhões, deverá ser, em 

2030, de 8,3 bilhões de habitantes. A 
questão surpreendente nesta estatística, 
ampliada para considerar o período de 
100 anos, ou seja, entre 1950 e 2050, 
é a de que a população dos países 
desenvolvidos deverá se estabilizar, 
nesse período, em torno de 1 bilhão de 
viventes. Isso resulta, por outro lado, no 
fato de que nos países pobres e nos não 
desenvolvidos, como é o caso do Brasil, a 
população deve, em 100 anos, multiplicar 
por oito seus habitantes. Passaremos de 
algo em torno de 1 bilhão de pessoas, em 
1950, para 8 bilhões, em 2050.

Malthus, Condorcet, Adam Smith e 
Godwin já haviam observado os riscos 
potenciais de um crescimento excessivo 
das populações.

No século XX pesquisadores como 
Warren Thompson (1929) e Notestein 
(1945) identificaram particularidades do 
crescimento populacional relacionadas 
às taxas de natalidade e mortalidade, 
definidas na Teoria da Transição 
Demográfica (TTD). A TTD compreende o 
processo de passagem das populações 
de um regime caracterizado por uma taxa 

elevada de natalidade e de mortalidade 
para um regime demográfico marcado 
por uma baixa taxa de natalidade e 
mortalidade. Em alguns países europeus, 
como Portugal, Espanha e Itália, há 50 
anos a população cresceu a uma taxa zero 
e ou pouco abaixo disso.

O Brasil, que em 1950 tinha 50 milhões de 
habitantes, deve alcançar a marca de 220 
milhões em 2040, ou seja, um crescimento 
de 440%.
 
Embora o Brasil tenha uma das 
mais avançadas legislações sobre 
planejamento familiar da América Latina, 
o acesso das mulheres a contraceptivos 
é influenciado por questões religiosas e 
grupos conservadores. A conclusão está 
no relatório Barômetro sobre o acesso 
das mulheres a métodos contraceptivos 
no Brasil, México, Colômbia, Argentina e 
Chile. A ausência de políticas públicas 
eficazes coloca o Brasil em colocação 
vexatória nas estatísticas. O mais recente 
levantamento do Datasus aponta 
que 431 mil bebês filhos de mães 
adolescentes nasceram no Brasil em 
2016, ou seja, 1 a cada cinco crianças. 
A pergunta que não quer calar: que 
indivíduos essas mães adolescentes 
legam ao mundo?

TEXTO PUBLICADO NO DIA 8 DE JUNHO DE 2017 NO CADERNO DE OPINIÃO DO JORNAL O POVO
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EVOLUÇÃO DE 
PROPÓSITOS

[PERFIL]

SAULO MOREIRA BRAGA

A dedicação a projetos como estudos 
e carreira profissional faz parte do 
planejamento de vida de muitas 

pessoas. Mas, doar-se a metas que 
beneficiam os outros de forma intelectual, 
social e cultural, além de você, é uma 
exceção em nossa sociedade e é o que 
engradece o ser humano. O fazendário 
Saulo Moreira Braga, atual Diretor 
Administrativo-Financeiro da Fundação 
Sintaf, é uma dessas exceções.

Neto e sobrinho de fazendários, Saulo 
é natural de Fortaleza, filho de Veriano 
Braga Neto e Ednólia Moreira Braga, ambos 
funcionários públicos, e irmão de Sandro e 
Sarah. É casado e pai da Bianca e da Marina. 
Desde pequeno, com os exemplos dos pais, 
avô e tio, já pensava em servir ao público. 
O primeiro sonho foi ser bancário e depois 
veio o desejo de trabalhar da Secretaria da 
Fazenda (Sefaz). “Sonhei, estudei e realizei 
meu sonho de ser fazendário em minha 
própria terrinha”, comenta ele. 

Sua formação é em Ciências Contábeis 
pela Universidade de Fortaleza (Unifor), 
com especialização em Controladoria e 
Finanças pela Unigranrio e Mestrado em 
Controladoria pela Universidade Federal do 
Ceará (UFC). 

Hoje, atuando como Auditor Fiscal Contábil 

Financeiro da Coordenadoria do Tesouro 
Estadual da Sefaz, Saulo acredita que 
ser fazendário é fazer parte dos projetos 
executados pelo governo e, por meio de 
seu trabalho, que vai além da arrecadação, 
contribuir com zelo e responsabilidade 
para a melhor gestão dos recursos do 
estado. “Prova disso, é o destaque que 
o Governo do Estado do Ceará vem 
recebendo perante os demais entes da 
federação”, pontua o Diretor.

O primeiro contato com a Fundação 
aconteceu por meio do colega fazendário 
Pedro Mota, que fez o convite para 
participar do Sarau, em 2013. De lá pra 
cá, Saulo passou a estar cada vez mais 
envolvido com as atividades e a vida da 
Fundação, e em 2016 foi empossado como 
Diretor da instituição. “Ser diretor não é 
fácil, apesar de gratificante, principalmente, 
quando percebemos os resultados 
alcançados de nossas ações. Infelizmente, 
nem todos os colegas entendem a 
necessidade de nos ausentarmos de um 
lugar em detrimento de outro, mesmo 
que todas as ações desenvolvidas por nós 
sejam de interesse em comum a todos os 
fazendários”, reflete ele.

Ao fazer um balanço do que já foi realizado 
pela Fundação Sintaf desde que assumiu 
a Diretoria, Saulo se diz impressionado 
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AQUI 
ONDE SE 
ESPERA

[CULTURA]

FERNANDO PESSOA

Aqui onde se espera
- Sossego, só sossego - 
Isso que outrora era, 

Aqui onde, dormindo, 
-Sossego, só sossego- 
Se sente a noite vindo, 

E nada importaria 
-Sossego, só sossego- 
Que fosse antes o dia, 

Aqui, aqui estarei 
-Sossego, só sossego - 
Como no exílio um rei, 

Gozando da ventura 
- Sossego, só sossego - 
De não ter a amargura 

De reinar, mas guardando 
- Sossego, só sossego - 
O nome venerando... 

Que mais quer quem descansa 
- Sossego, só sossego - 
Da dor e da esperança, 

Que ter a negação 
- Sossego, só sossego - 
De todo o coração ? 

como todas as ações marcaram de alguma 
forma a sua vida. De acordo com ele, na 
área social, os resultados já são colhidos. 
“Fico feliz quando tenho notícias de 
jovens que estão inseridos no mercado 
de trabalho após a realização de cursos 
profissionalizantes oferecidos pela 
Fundação Sintaf e seus parceiros e por 
nossa contribuição na aprovação de 
estudantes no Enem”, pondera.

Já com relação à área técnica, o Diretor 
acredita que o trabalho da Fundação 
vem sendo cada dia mais reconhecido 
pela sociedade. “Nossas publicações 
do Ofice vem sendo acompanhadas por 
diversas pessoas em várias cidades do 
país trazendo uma linguagem mais clara 
das contas públicas. E as consultorias 
prestadas aos municípios vêm ganhando 
dimensões importantes devido a sua 
importância para o fortalecimento da 
gestão municipal nas áreas tributárias e 
financeiras”, analisa Saulo. 

Apesar de tanto trabalho, o Diretor também 
gosta de aproveitar o tempo livre para ir ao 
cinema com as filhas, escutar músicas, jogar 
video game, ir à praia e sair com os amigos. 
Mas, não deixa de lado o cuidado com saúde 
e gosta também de praticar muay thai.  

Trabalhar voluntariamente em projetos que 
visam o crescimento de uma instituição que 
almeja um dia se tornar referência, é para 
poucos. Necessita de empenho, dedicação 
e muito trabalho. O que não falta a Saulo e 
a todos que embarcaram no sonho concreto 
da Fundação. 
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