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EDITORIAL | POR SAULO BRAGA
Caro leitor,
2017 foi um ano de importantes realizações proporcionadas pela Fundação Sintaf. Apesar de
todas as dificuldades vivenciadas em nosso país, nos mais diversos seguimentos, a Fundação Sintaf
conseguiu inovar e evoluir. Certamente a leitura desse boletim irá fazer você entender melhor o
que estou dizendo.
O Observatório de Finanças Públicas do Ceará (Ofice) inovou em suas publicações quando
publicou, em seu volume 9, uma análise comparativa das finanças públicas dos estados do
nordeste; e em seu volume 10, quando trouxe uma análise do impacto sobre a arrecadação do ICMS
regido por substituição tributária equivalente à carga líquida no Estado do Ceará.
Outro feito importante foi a conclusão das etapas das consultorias tributária e financeira,
bem como a implantação do Programa de Educação Fiscal nos municípios de Acopiara, Beberibe,
Bela Cruz, Camocim, Crato, Juazeiro do Norte, Quixelô e Viçosa do Ceará. Os impactos dessas ações
serão avaliadas em 2018 como parte da etapa VIII do Termo de Acordo existente entre a Fundação
Sintaf e a Secretaria das Cidades.
É importante ressaltar que o trabalho realizado pela Fundação foi reconhecido pela
Secretaria das Cidades e os municípios envolvidos, credenciando a instituição como protagonista,
junto com a Secretaria, do projeto que trata sobre a Governança Interfederativa que será
implantado, inicialmente em 2018, na região do Centro Sul do Estado do Ceará.
A Fundação Sintaf foi sucesso também no Enem. O Projeto Poço sem Fronteiras já aprovou
até o momento cinco alunos no vestibular, dentre eles, um em universidade pública. O Projeto
Contando e Encantando envolve cada vez mais as crianças da comunidade do Poço da Draga no
mundo da leitura, algo que já faz grande diferença na vida da meninada. A Fundação organizou
o primeiro concurso de artigos científicos promovido pelo Sintaf e que foi apresentado no VIII
Conefaz.
Foram muitas conquistas, e para finalizar esse editorial, parabenizo nossos colegas que
fazem parte da mais nova turma de Doutorado na Universidade de Lisboa: Amilca Rodrigues, Márcio
Luiz Carlos de Morais, Maria Aila Pereira, Sidney dos Santos, Silvana Petelinkar, Valéria Gomes e
Veridiana Paula Costa. Aproveito para agradecer a todos que contribuíram para cada obra realizada
em 2017 e que em 2018 possamos continuar colaborando, com sua ajuda, com o desenvolvimento
do nosso Estado.
Boa Leitura!

04
06
11
[
2

[PESQUISA]
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FUNDAÇÃO SINTAF FAZ
RETROSPECTIVA DAS AÇÕES E
ATIVIDADES REALIZADAS EM 2017

Alexandre Cialdini e Carlos Marino em apresentação na Caâmara de Vereadores de Crato

TÉCNICA

F

im de ano é tempo de olhar para
o que passou e planejar novas
metas e desafios para o ano
que está chegando. Fazendo uma
retrospectiva do ano de 2017 para a
Fundação Sintaf, é possível ver que
não faltou trabalho e bons resultados
em todas as áreas de atuação. Seja
na área técnico-científica, na área
sociocultural, ou na área administrativa,
a Fundação manteve o foco na missão
de desenvolver ações de ensino,
pesquisa, extensão, responsabilidade
socioambiental e cultural, que buscam
otimizar a administração pública e
privada, viabilizando a inclusão social e o
exercício da cidadania.

Nesse sentido, foi dado
continuidade às atividades de
consultoria em gestão fiscal e financeira
nos municípios cearenses em parceria
com a Secretaria das Cidades, que
absorveu os trabalhos do extinto Ideci
em 2017. Foi realizado estudo sobre a
realidade financeira de oito municípios
com intuito de disponibilizar para
essas cidades ferramentas legais e de
gestão que possibilitem o incremento
na arrecadação tributária municipal e a
sua melhor gestão fiscal e financeira de
forma cooperada.
Um bom exemplo do trabalho
realizado pela Fundação e a Secretaria
de Cidades é a aprovação de um Novo
Código Tributário do munícipio de Crato,
com o objetivo de modernizar o atual
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mecanismo de arrecadação, corrigindo
antigos erros e o adequando a realidade
financeira da cidade, possibilitando
ao cidadão uma maior qualidade de
vida através da aplicação dos recursos
arrecadados.
O Diretor Geral da Fundação
Sintaf, Alexandre Cialdini, juntamente
com o Secretário de Finanças do Crato,
Carlos Eduardo Marino, apresentaram
na Câmara dos Vereadores de Crato, no
dia 25 de setembro, projeto do Novo
Código Tributário Municipal. O Código
foi aprovado em última votação do Poder
Legislativo no dia seguinte.
Por meio do Novo Código Tributário
de Crato, todos que estiverem inscritos
nos programas sociais do Governo
Federal, por exemplo, estarão isentos
do IPTU. Serão atualizadas taxas como
IPTU, ISS, ITBI, entre outras. Algumas
cobranças realizadas pelo município
serão aumentadas e outras reduzidas de
acordo com a realidade financeira local.
O Diretor da Fundação, Alexandre
Cialdini, afirmou que um projeto mais
amplo envolvendo a gestão fiscal,
financeira e educação fiscal nas escolas
e com a sociedade organizada e agentes
econômicos será realizado no município
de Crato.

Além disso, foram também
realizados seminários de Educação Fiscal
e Gestão Fiscal nos demais municípios
que abrangem o estudo. Em 2018, novas
etapas das consultorias nos municípios
continuarão sendo realizadas além
das ações conjuntas com órgãos e
instituições parcerias da Fundação Sintaf.

Carlos Eduardo Marino e Alexandre Cialdini na
apresentação do Novo Código Tributário Municipal de Crato

PESQUISA

Em 2017, a Fundação Sintaf,
por meio do Observatório de Finanças
Públicas do Ceará (Ofice), continuou o
trabalho de pesquisa e estudos na área
das Finanças Públicas, desenvolvendo
avaliações da conjuntura e de políticas
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fiscais adotadas pelos Estados e União,
especialmente o Estado do Ceará,
identificando tendências e propondo
mudanças na legislação, assim como
ajustes na gestão fiscal.
Como resultado desse trabalho,
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a cada bimestre é publicado um novo
Uma experiência que outros
número da Série Panorama Fiscal, que
bolsistas já tiveram e afirmam ter sido
compila os estudos e análises realizadas
bastante proveitosa e engrandecedora.
pelo Ofice. São produzidos relatórios,
Nathaniel Rocha e Gerson Ribeiro foram
utilizando linguagem acessível a todo
Pesquisadores Júnior do Ofice durante
cidadão, sem perder o rigor científico.
um ano e hoje trilham novos caminhos.
Além das atividades de pesquisa,
Nathaniel foi aprovado no Exame
no ano que passou, o Observatório
Nacional da Associação Nacional dos
renovou seu quadro de pesquisadores
Centros de Pós Graduação em Economia
com os novos bolsistas Gabriel
(ANPEC) e irá cursar o Programa de
Rodrigues e Nazaré Freire. Os bolsistas
Pós-Graduação em Desenvolvimento
exercem a função de Pesquisadores
Econômico da UFPR, em Curitiba. Para
Júnior, que desenvolvem atividades
ele, o Ofice foi um divisor de águas
relacionadas a analisar de forma
em sua formação, possibilitando
científica e independente a tributação e
alcançar novos desafios. “Durante os
as finanças públicas do Estado do Ceará,
meses que permaneci no Ofice, tive a
dos municípios cearenses e de outras
oportunidade de abrir meu leque de
entidades federativas.
conhecimentos práticos de economia,
Os Pesquisadores Júnior são
além de ter conhecido uma nova gama
orientados pelos Pesquisadores Sênior,
de servidores públicos empenhados com
Lúcio Maia e Carlos Eduardo Marino,
a transparência dos recursos públicos”,
ambos fazendários. Lúcio é Diretor
afirma Nathaniel.
de Organização do Sindicato dos
Outro novo mestrando é
Fazendários do Ceará (Sintaf) e Carlos
Gerson que foi aprovado no Mestrado
Eduardo é Secretário de Finanças de
Acadêmico em Economia do Centro
Crato.
de Aperfeiçoamento em Economia do
Para Nazaré,
estudante de Ciências
Contábeis, atuar no
Ofice irá ampliar seus
horizontes, adentrando em
uma área que é explorada
por poucos. “Estou muito
feliz em ter conseguido
me inserir em um grupo
de pesquisa e sei que será
uma grande oportunidade
de aprendizado e
desenvolvimento
acadêmico e profissional”,
Novos Pesquisadores do Ofice junto ao Pesquisador Júnior, Gerson Ribeiro e o
reflete a pesquisadora.
Pesquisador Sênior, Lúcio Maia
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Nordeste da Universidade Federal do
Ceará (CAEN/UFC). Gerson avalia sua
passagem pelo Ofice como algo que lhe
possibilitou um grande amadurecimento
enquanto cidadão, bem como deu
contribuição significativa para minha
formação acadêmica. Ele permanecerá
no Ofice mais um ano e contribuirá
com a formação dos novos bolsistas.
“Com a experiência já absorvida, julgo
que posso contribuir ainda mais para
o bom andamento das atividades do
Ofice, agregando maior capacidade de
análise, e um melhor conhecimento
do andamento das contas públicas do
Estado”, reflete o pesquisador.

Lançamento do décimo número da Série Panorama
Fiscal no auditório da Sefaz com a participação do
Secretário da Fazenda, Mauro Filho.

SOCIAL

Na área
social, as atividades
não pararam e
continuaram a
beneficiar vários
moradores da
comunidade parceira
da Fundação Sintaf,
o Poço da Draga,
além de captar novos
voluntários para o
Professores voluntários e alunos do Projeto Poço Sem Fronteira celebrando o
trabalho desenvolvido
encerramento das aulas
no Programa de
Praia de Iracema.
Inclusão Social,
Participaram deste momento
ProSocial.
de confraternização as Diretoras da
Umas das ações do programa é o
Fundação Sintaf, Susie Marino e Valéria
Projeto Poço Sem Fronteiras que finalizou
Brasil, os professores voluntários e
suas atividades em 2017 com evento de
alunos do Poço Sem Fronteiras e os
encerramento no último de dia de aula,
membros do ProSocial, Daysiane da
28 de outubro, na Escola São Rafael, na
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Rocha e Silvana Pereira, que deram
suporte às aulas juntamente com a
Diretora da Ong Velaumar, parceira
da Fundação no projeto, assim como
o Projeto Alcance da Assembleia
Legislativa.
Ao longo de cinco meses de
aulas aos sábados, profissionais de
diversas áreas se disponibilizaram
voluntariamente a dar aulas preparatórias
para o Enem para jovens da comunidade
do Poço do Draga.
Dentre os professores está o
fazendário, João Carlos Sousa do Vale,
e sua esposa, Paula Andrea Maia do
Vale, que lecionaram os conteúdos de
Matemática e História, respectivamente.
Já a professora Joyciane Ferreira e seu
pai, o também professor José Eronaldo
Marques, ficaram responsáveis pelos
conteúdos de Português e Filosofia, e o
professor Milton Ferreira, pelo conteúdo
de Inglês.
Desde que o projeto foi iniciado
em 2016, já houve aprovação de cinco
jovens em vestibulares de Fortaleza,
dentre faculdades particulares e a
Universidade Federal do Ceará.

de forma lúdica.
Os encontros acontecem no
Pavilhão do Café Atlântico ou na sede da
própria ONG Velaumar. São promovidas
contações de história baseadas em obras
da literatura infantil e infanto-juvenil
aliadas a músicas e brincadeiras, além de
encontros realizados fora da comunidade
como visitas a equipamentos e centros
culturais da cidade.
Segundo as diretrizes do
“Contando e Encantando”, a ideia é que
a leitura seja instituída como hábito
do cotidiano das pessoas, sobretudo
das crianças e pré-adolescentes, a
partir do desenvolvimento de ações e
instrumentos que fomentem a busca
pelo saber.
Voluntariado
A Fundação convida aos
interessados em atuar como professores
voluntários do Projeto Poço Sem
Fronteiras a enviar sua ficha de voluntário
para o email fundacao@fundacaosinaf.
org.br. A ficha está disponível no site da
Fundação Sintaf (www.fundacaosintaf.
org.br), na aba Colaboradores.

Contando e Encantando
Outro projeto do ProSocial que
deu continuidade com suas ações
de responsabilidade socioambiental
em 2017, foi o Projeto “Contando e
Encantando” realizado em parceria com
a Ong Velaumar. Os encontros mensais
reúnem crianças e adolescentes da
comunidade do Poço da Draga para
momentos de leitura, aprendizado e
diversão. O intuito é incentivar à leitura

Encontro do Projeto Contando e Encantando na sede
da Ong Velaumar
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CULTURAL

Evento abordou temas relacionados à saúde e à
auto-estima da mulher

As ações culturais da Fundação
Sintaf em 2017 também tiveram
continuidade com eventos culturais
realizados na comunidade do Poço
da Draga, como o Atitude Cidadã, que
comemorou o mês da mulher e outros
eventos que foram apoiados pela
instituição.
O evento “Atitude Cidadã”
promoveu serviços de aferição de
pressão e teste glicêmico, palestras e
apresentação do músico e educador,
Rodrigo Bz, com participação do Sarau do
Poço da Draga.
Houve, ainda, a realização do
lançamento do livro “Janelas da Vida:
rabiscos d’alma e do coração”, de autoria
da fazendária Dulce Ane Pitombeira,
durante o encerramento da Semana do
Fazendário, no dia 29 de setembro. Uma
iniciativa da Fundação Sintaf em parceria
com a Secretaria da Fazenda por meio da
Célula de Desenvolvimento de
Pessoas (Cedep).
Compuseram a mesa de abertura
do lançamento, o Diretor AdministrativoFinanceiro da Fundação Sintaf, Saulo
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Braga, a coordenadora da Assessoria de
Desenvolvimento Institucional da Sefaz
(ADINS), Sandra Olimpio Machado, e a
autora.
A obra da fazendária, que é
Auditora Adjunta da Receita Estadual no
Posto Fiscal dos Correios, reúne poesias
escritas em diversas fases de sua vida,
inspiradas em seu convívio com amigos
e familiares e, também, em personagens
fictícios.
Sandra Olimpio assina a
apresentação do livro “Janelas da Vida”.
Em sua fala, parabenizou a fazendária
por mais uma obra lançada, desta vez
no campo da Poesia. Sandra e Dulce já
publicaram, em 2004, a coletânea de
livros “Ser humano é ser feliz”.
A autora agradeceu a presença de
todos que estavam lhe prestigiando no
evento. No seu discurso, ela contou para o
público presente sobre suas experiências
com a escrita desde a infância até o
momento em decidiu escrever seu
primeiro livro de poesias.
“Nas histórias vividas por meus
amigos e familiares aprendi a escrever
poesia. Essas janelas da vida são histórias
minhas, de vocês e que eu vivi ou
imaginei”, afirmou Dulce.
Ao final do evento, a autora realizou
sessão de autógrafos.

Lançamento do livro Janelas da Vida de Dulce Ane
Pitombeira de Lucena
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FUNDAÇÃO SINTAF
PARTICIPA DO VIII CONEFAZ

F

oi realizado nos dias
30 e 31 de outubro
e 1º de novembro o
VIII Congresso Estadual
dos Fazendários do Ceará
(Conefaz), promovido pelo
Sindicato dos Fazendários
do Ceará. Membros da
Diretoria e Conselho
Curador da Fundação
Sintaf estiveram presentes
prestigiando o evento. A
Fundação participou na
Diretoria da Fundação Sintaf representanto a instituição no VIII Conefaz
apresentação e premiação
dos vencedores do 1º Concurso de
pessoas de elevado nível intelectual
Artigos Científicos do Sintaf, coordenado
e da qual afirmou ser fã. “Ao saber do
pela Fundação, e no último painel do
resultado foi grande meu contentamento.
congresso que teve como expositor
Admiro a classe fazendária. E de repente
o Diretor Geral da Fundação Sintaf,
tirar essa colocação me deixa muito
Alexandre Cialdini.
satisfeito”, concluiu ele.
Alexandre Cialdini, e a Diretora
Sílvio faz parte da turma de
Técnico-Científica, Valéria Brasil, foram
fazendários que estão finalizando
coordenadores de mesa da Apresentação
Mestrado em Economia do Setor Público,
dos Trabalhos Científicos vencedores
por meio da parceria da Fundação Sintaf
do 1º Concurso de Artigos Científicos
com o Caen/UFC. O trabalho vencedor de
do Sintaf, nas categorias Estudante e
Sílvio foi fruto de sua dissertação e teve
Fazendário, realizado no segundo dia de
como tema “A Importância dos Postos
evento. No dia seguinte, em momento
Fiscais Estaduais na Arrecadação de ICMS
solene, foram entregues os prêmios aos
no Nordeste do Brasil”.
vencedores.
Em painel realizado logo após
O vencedor do concurso em 1º
a premiação, foram apresentados os
lugar, na categoria Fazendário, Sílvio
trabalhos desenvolvidos pela Fundação
Cesár Torres elogiou a classe fazendária
Sintaf, ocasião em que Valéria Brasil, a
que, de acordo com ele, é composta por
Diretora de Cidadania, Inclusão Social e
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Cultura da Fundação Sintaf, Susie Marino
e a Presidente do Conselho Curador da
Fundação, Ana Isabelle Gomes, também
puderam explanar sobre as ações da
instituição.
A lista de vencedores do 1º
Concurso de Artigos Científicos do Sintaf
pode ser conferida abaixo. Será lançado,
ainda, ebook que irá compilar todos os
trabalhos submetidos ao concurso.

Categoria “Fazendários”
1º lugar: “A Importância dos Postos
Fiscais Estaduais na Arrecadação de
ICMS no Nordeste do Brasil”. Autores:
Sílvio César Oliveira Torres, Paulo
Rogério Faustino Matos, Wescley de
Freitas Barbosa
2º lugar: “Análise das melhorias que
o sistema público de escrituração
digital (SPED) trouxe para o
desenvolvimento da atividade laboral
contábil”. Autores: Ana Paula Alves
dos Santos, Jorge Alberto de Sabóia
Arruda
3º lugar: “Evolução dos Processos
de Arrecadação do ICMS e Controle
da Mercadoria em Trânsito no Ceará”.
Autora: Raimunda Elianir Cavalcante
de Castro

Categoria “Estudante”
1º lugar: “Tributação indireta,
anestesia fiscal e cidadania no Brasil:
Atualidade da centenária Teoria da
Ilusão Fiscal de Amilcare Puviani
(1903)”. Autor: Isaac Rodrigues Cunha
2º lugar: “Nível de Divulgação do
Passivo Contingente: um estudo nos
bancos listados na Bm&Fbovespa”.
Autora: Camila Silva do Nascimento
3º lugar: “Os impactos causados na
arrecadação do ICMS do Estado do
Ceará em virtude da nova sistemática
implementada pela emenda
constitucional 87/15”. Autora:
Julianna Gomes Mangia.
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A MISSÃO DE SER NOBRE
VALÉRIA PASSOS BRASIL

“

O trabalho enobrece o homem”. É
uma frase bastante conhecida e há
muita verdade nela. Dedicar-se a um
ofício é algo transformador que torna
todos pessoas melhores e comprometidas.
Dedicação, compromisso e bondade.
São qualidades que facilmente pode
ser atribuídas a atual Diretora TécnicoCientífica da Fundação Sintaf e fazendária,
Valéria Passos Brasil.
A fazendária é natural de Fortaleza
e vem de uma família com três irmãos,
sendo ela a mais velha. Aliás, primogênita.
É casada e mãe de gêmeas. O marido
é fazendário e seus pais também são
servidores públicos, o que motivou Valéria
a perseguir o sonho de trabalhar no
serviço público.
Tem formação em Administração
de Empresas pela Universidade Estadual
do Ceará e cursou Especialização em
Controladoria e Gerencia Contábil pela
Universidade de Fortaleza. Em 1987, iniciou
sua carreira no Estado quando foi aprovada
no concurso público do Tribunal de Contas
do Estado. Alguns anos depois, em 1990,
ingressou na Secretaria da Fazenda, onde
hoje exerce a função de Auditora Fiscal
na Célula de Gestão dos Macrosegmentos
Econômicos no Grupo de Comunicação e
Energia Elétrica, há 17 anos.
Para Valéria, a missão do servidor
fazendário é de extrema importância,
pois graças à arrecadação e fiscalização
realizada é possível garantir ao Estado os
recursos necessários para as demandas
sociais, como investimentos na educação,
saúde, segurança, habitação.

É uma missão nobre que Valéria se
orgulha e se dedica com zelo e amor. Tanto
que, além de seu trabalho na secretaria, a
fazendária passou a se doar a outra missão,
atuar na Fundação Sintaf. Ela conta que
conheceu a Fundação Sintaf por meio de
seu colega de trabalho, Lúcio Maia, Diretor
do Sintaf, que a convidou a fazer parte do
Conselho Curador da Fundação.
“Vim para a Fundação como
conselheira e assumindo a função de
segunda secretária do Conselho Curador,
mas logo no início me senti chamada
a ajudar nos projetos sociais que a
Fundação vinha desenvolvendo junto a
Comunidade Poço da Draga”, relata ela.
Atualmente, Valéria está
substituindo a Diretora Técnico-Científica
da Fundação, Germana Belchior, que se
encontra de licença-maternidade. Mais um
desafio que a fazendária abraçou e vem se
empenhando em realizar um bom trabalho.
De acordo com ela, a Fundação
vem crescendo ao longo dos 10 anos de
sua existência em todas as suas áreas de
atuação, seja a técnica, social e cultural.
“No entanto, temos ainda muitos desafios
pela frente e precisamos de muitos
voluntários para que possamos cada vez
mais nos firmar e atuar em mais projetos”,
afirma Valéria.
Com todo o trabalho desenvolvido
seja na Sefaz ou na Fundação, a fazendária
mostra que a dedicação a uma missão
ou ofício, seja ele qual for, vai definindo
quem você é e o ser humano que pode
se tornar. E com toda certeza, será o de
melhor qualidade.
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PRODUTIVIDADE DO GASTO
PÚBLICO E A EMENDA
CONSTITUCIONAL 95
TEXTO PUBLICADO NO DIA 131 DE DEZEMBRO DE 2017 NO CADERNO DE OPINIÃO DO JORNAL O POVO

POR ALEXANDRE CIALDINI

H

á exatos 20 anos, a Comissão Econômica
para Estudos da América Latina e Caribe
(Cepal), concluiu o amplo trabalho sobre
a questão fiscal dos países da América LatinaEl Pacto Fiscal: Fortaleza, Debilidades, Desafíos
(http://bit.ly/2zHYwR1).
À época, o trabalho da Cepal já
demonstrara que produtividade do gasto
público seria imperativa para construção de
um pacto fiscal.
Para isso, entendemos que o
reordenamento das estruturas e funções das
instituições públicas necessita de critérios
que permitam melhorar eficácia, eficiência,
qualidade e transparência na gestão e
governança pública.
A Emenda Constitucional 95 (EC 95),
promulgada pelo Congresso Nacional em 15 de
dezembro do ano passado, apresenta desafios
e deixa em aberto várias debilidades sobre a
produtividade do gasto.
O chamado “Novo Regime Fiscal”,
com tetos individualizados de crescimento
das despesas primárias (despesas relativas a
execução das políticas públicas, exclusive juros)
do Poder Executivo; dos oito órgãos do Poder
Judiciário; dos três do Legislativo; do Ministério
Público e de seu Conselho Nacional; e da
Defensoria Pública definiu que a partir de 2018,
o limite de gasto do exercício imediatamente
anterior corrigido pelo IPCA acumulado em 12
meses até junho do ano precedente.
Pelo formato atual e estrutura dos
gastos governamentais no nível federal, a
rigidez orçamentária vincula 87% da receita
líquida com os gastos obrigatórios. Atualmente,
o gasto com saúde precisa obedecer ao
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percentual mínimo de 13,2% da receita
líquida. Os estados e o Distrito Federal devem
investir o mínimo de 12% de suas receitas,
enquanto os municípios devem aplicar pelo
menos 15%, em média. Municípios já aplicam
21% da sua Receita Líquida.
Com educação, a Constituição prevê
um gasto mínimo de 25% das receitas
tributárias de estados e municípios —
incluídos os recursos recebidos por
transferências entre governos — e de 18%
dos impostos federais, já descontadas as
transferências para estados e municípios.
Nesse modelo, de acordo com dados
do Tesouro Nacional, os gastos com saúde
registraram, na média, uma alta real (acima da
inflação) de 8,25% ao ano entre 2003 e 2017.
Já as despesas com educação tiveram um
crescimento médio de 10,15% ao ano nesse
mesmo período.
Assim, está se tornando inadiável
uma discussão sobre produtividade do
gasto público no Brasil e, essencialmente, a
reanálise da vinculação em cadeia dos gastos
em educação e saúde para os três níveis de
governo (federal, estadual e municipal), da
forma que é posta-ou seja, sem que tenhamos
uma análise criteriosa sobre a produtividade
do gasto, baseada em indicadores consistentes
que possam mensurar o resultado dessas
políticas públicas para a população.
O ano eleitoral de 2018 será
desafiante para a restrição orçamentária, com
a queda da inflação forçando um embate
maior entre a alocação dos recursos das
despesas não obrigatórias e desvinculadas
da receitas da União.
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[CONFRATERNIZAÇÃO]

FUNDAÇÃO SINTAF
FINALIZA ATIVIDADES DE
2017 COM CELEBRAÇÃO

A

confraternização da Fundação Sintaf
de 2017 foi realizada no dia 12 de
dezembro juntamente com a última
reunião do ano do Conselho Curador.
Participaram das celebrações membros
da Diretoria e do Conselho, equipe de
funcionários, colaboradores e voluntários da
Fundação.
Durante a reunião do Conselho, a Diretora
Cultural da Ong Velaumar, Izabel Lima,
apresentou os projetos realizados em parceria

com a Fundação na Comunidade do Poço
da Draga ao longo do ano que passou. Ela
agradeceu pelo apoio e trabalho dedicado às
ações sociais.
Na ocasião, também estiveram presentes os
professores voluntários do Projeto Poço Sem
Fronteiras, que promove aulas preparatórias
para o Enem na comunidade.
Logo após, foi dado início à confraternização
ao som de músicas da MPB interpretadas pela
cantora, Receba Câmara.
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