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Fundação Sintaf apresenta retrospectiva das 
atividades desenvolvidas em 2015

Neste clima de fim de ano, a Fun-
dação Sintaf faz uma retrospecti-
va das atividades desenvolvidas no 

ano de 2015. Foram promovidos diver-
sos cursos e capacitações, eventos locais 
e regionais com variadas temáticas, a 
nova gestão da Diretoria e Conselho da 
entidade iniciou seus trabalhos, um cen-
tro de pesquisa e estudos na área de fi-
nanças públicas foi criado e as ações cul-
turais e de inclusão social do Programa 
de Responsabilidade Socioambiental da 
Fundação Sintaf (ProSocial) permanece-
ram com forte atuação junto ao Poço da 
Draga e a outras comunidades circunvi-
zinhas. 

A instituição tem a satisfação de comemorar mais 
ano de ótimo desempenho. Em setembro deste ano, 
a Fundação Sintaf passou a ser gerida por novos 
membros da Diretoria Executiva e Conselhos Curador 
e Fiscal. A nova gestão (2015-2018) é composta pe-
los fazendários Alexandre Cialdini, como novo pre-
sidente do Conselho Curador, Francisco Ozanan, 1º 
secretário, Valéria Brasil, 2ª secretária, Paulo Rossano, 
Diretor-Geral, Germana Belchior, Diretora Técnico-
-Científica, e Saulo Braga, Diretor Administrativo-Fi-
nanceiro.

Em parceiria com a Secretaria da Fazenda, Secretaria 
de Trabalho Desenvolvimento Social (STDS) e Ong Ve-
laumar, a Fundação atuou no segundo semestre de 
2015 na promoção dos cursos de capacitação pro-
fissional do Projeto Jovem Bolsista, que faz parte das 
ações de políticas públicas do Estado direcionadas 
para jovens estudantes da rede pública de ensino. Ao 
todo, 50 jovens concluíram, em novembro de 2015, 
os cursos de auxiliar administrativo e agente opera-
cional de turismo.  

A Fundação Sintaf junto à Universidade do Parla-
mento Cearense (Unipace) disponibilizou, em 2015, 
cursos na área de políticas públicas, como os cursos 
de Cuidados Paliativos, Atuação Multidisciplinar em 

Oncologia, Psicologia Jurídica e Psicologia Hospitalar. 
Foram ofertadas, ainda, outras capacitações como 
o curso “O ISS: teoria e prática e procedimentos de 
fiscalização”, a “Oficina de Pesquisa: como elaborar 
artigos científicos”, o “Curso Básico de Contação de 
Histórias” e a consultoria do “Movimento Teia da 
Vida”. 

Foram disponibilizados dois cursos de especialização, 
em parceria com a Universidade Federal do  Ceará 
(UFC) e a Universidade Estadual do Ceará (Uece), 
voltados para fazendários. São eles: o Mestrado Pro-
fissional em Economia do Setor Público e o Mestra-
do em Gestão de Negócios Turísticos. O objetivo é 
ofertar, continuamente, oportunidades de formação 
e aperfeiçoamento em pesquisa acadêmica para os 
servidores fazendários. 

Em 2015, a Fundação realizou também palestras e 
debates no intuito de discutir e disseminar ideias e 
informações que contribuam para um melhor desen-
volvimento da economia, da sociedade cearense e do 
Nordeste. Foram realizados o “I Fórum de Educação 
Fiscal e Cidadania”, o Seminário “Precatórios: os efei-
tos do julgamento da ADI 4357” e o “I Simpósio de 
Direito Ambiental da Região Nordeste”. 

Em consonância com as linhas de atuação da Fun-
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Panorama Fiscal: Primeira Publicação 
do Ofice é lançada em evento na 
Assembleia Legislativa

O Observatório de Finanças Públicas do Cea-
rá (Ofice), criado pela Fundação Sintaf com 
o apoio do Sindicato dos Fazendários (Sin-

taf) e da Associação dos Aposentados Fazendários 
(AAFEC), lançou sua primeira publicação – a Revista 
Panorama Fiscal – na manhã do último dia 20 de 
novembro, no auditório do Complexo das Comis-
sões da Assembleia Legislativa. O evento também 
foi marcado pela realização de mais um debate da 
série “Ceará em Perspectiva”, com a participação do 
secretário da Fazenda, Mauro Filho, e do professor 
do Caen/UFC, Andrei Simonassi.

Na abertura, a Diretora Técnico-Científica da Fun-
dação Sintaf, Germana Belchior, falou sobre os ob-

Debate realizado durante evento de lançamento da revista Pano-
rama Fiscal

dação, no que diz respeito ao ensino e à pesquisa, a 
entidade criou em agosto deste ano o Observatório 
de Finanças Públicas do Ceará (Ofice), no intuito de 
difundir informações relativas a finanças públicas nas 
três esferas governamentais, iniciando pelo Estado do 
Ceará. O Ofice foi apresentado oficialmente em even-
to realizado na Assembleia Legislativa, em novembro 
deste ano, em parceria com o Sintaf e a AAFEC. Na 
ocasião, foi lançada a primeira publicação do centro 
de estudos e pesquisa, a Revista Panorama Fiscal. 

A Fundação Sintaf cedeu espaço em sua sede, ao lon-
go de 2015, para o lançamento de livros que foram 
escritos por fazendários. Foram eles: o livro “Ponto 
Cego”, de autoria de Antônio de Miranda; “1915: a 
história dos sertanejos cearenses no ano da seca”, de 
Cicinato Ferreira; “ICMS & Processo Fiscal”, de Fran-
cisco Wildys de Oliveira. 

Como editora, a entidade publicou a Revista Panorama 
Fiscal e irá publicar o e-book que compilará todos os 
artigos científicos e trabalhos de pesquisa apresenta-
dos nos painéis do I Simpósio de Direito Ambiental da 
Região Nordeste, além das teses defendidas. Além dis-
so, está previsto para o primeiro semestre de 2016 o 
lançamento da Revista Erário, que reunirá artigos aca-
dêmicos sobre finanças públicas.  

Na área social, a Fundação Sintaf continuou desen-
volvendo os encontros mensais do “Sarau do Poço da 
Draga”, na comunidade do Poço da Draga. A roda de 
poesia comemorou, em setembro, um ano de exis-

[Institucional]

tência. Iniciado em maio deste ano, a instituição pro-
moveu, ainda, o ciclo de palestras “Café com Cidada-
nia”, contando com o total de 7 encontros.

A inciativa propõe a exposição e discussão de temas 
diversos de interesse público por meio de palestras 
direcionadas para moradores de comunidades resi-
dentes no entorno de unidades fazendárias. O evento 
sempre conta atividades lúdicas e momento de con-
fraternização entre os participantes durante lanche 
servido ao final.

Inovações 
Durante o ano de 2015, a Fundação Sintaf iniciou 
um processo de inovação de sua comunicação. Fo-
ram criados o informativo virtual, Fundação Informa, 
e um perfil na rede social Instagram, além de ter au-
mentado a quantidade de seguidores no Facebook. 
Já o site da entidade passou por uma reformulação 
em seu layout e ferramentas, melhorando de forma 
significativa sua operabilidade.

Por meio do endereço www.fundacaosintaf.org.br, é 
possível realizar a inscrição de eventos e cursos pro-
movidos pela instituição e emitir certificados de for-
ma online. De acordo com a Diretora Técnico-Cien-
tífica da Fundação, Germana Belchior, essa é uma 
forma da entidade divulgar suas ações de forma mais 
abrangente e fortalecer seus objetivos institucionais, 
em consonância com as diretrizes de responsabilida-
de socioambiental.

jetivos do Observatório. “O Ofice foi idealizado no 
sentido de contribuir com a sociedade a partir de 
análises e estudos sobre os relatórios de gestão fis-
cal, para que os cidadãos possam exercer o controle 
social. Nós temos a ideia de que as finanças públi-

http://www.fundacaosintaf.org.br
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cas são uma espécie de caixa preta; as  pessoas não 
compreendem por que pagam tributo nem para 
onde vai o dinheiro público. Nossa proposta é que 
esse centro de pesquisas possa avaliar os gastos pú-
blicos e traduzir esses números para a sociedade de 
uma forma mais acessível. Com isso nós estamos 
estimulando a cidadania fiscal”, afirmou a diretora.
 
Em seguida, os fazendários Carlos Eduardo Marino 
e Lúcio Maia, que integram o conjunto de pesqui-
sadores do Ofice, apresentaram o conteúdo da pri-
meira edição da revista Panorama Fiscal. A publica-
ção, de periodicidade bimestral, terá a missão de 
realizar a análise sistemática das finanças públicas 
do Ceará e, em seguida, de outros entes federados. 
“A revista examinará vários indicadores de gestão 
fiscal, fazendo um comparativo com os dados de 
anos anteriores e, quando possível, comparando es-
ses índices com os obtidos pelas outras unidades da 
federação”, explicou Marino. 
 
O fazendário reforçou que a ideia é ampliar o deba-
te sobre finanças públicas no nosso Estado, a partir 
de uma visão independente, não atrelada ao gover-
no estadual. “A Fundação Sintaf é patrocinada pelo 
Sindicato dos Fazendários e pela AAFEC, então não 
existe o compromisso de defender a gestão fiscal. 
Nosso intuito é fazer uma análise crítica e técnica, 
sem cunho político. Esperamos que a revista contri-
bua para a transparência das finanças públicas no 
Estado do Ceará e para o controle social”, finalizou.
 
Por sua vez, Lúcio Maia detalhou os indicadores de 
análise econômico-financeira do Ceará no período 

[Pesquisa]

2013-2015. Ele criticou a ineficiência do Estado em 
cobrar a dívida ativa, que se deve em grande parte à 
burocracia legislativa. “Além disso, é preciso rever a 
política de arrecadação como um todo, para que o 
Estado possa arrecadar mais sem a necessidade de 
aumentar impostos”, disse o pesquisador.
 
Debate
Em um segundo momento, o secretário Mauro Filho 
e o professor Andrei Simonassi explanaram sobre o 
tema “Finanças Públicas do Estado do Ceará em de-
bate”. Primeiro a discorrer sobre o tema, Simonassi 
deteve-se na análise comparativa de indicadores e 
nas perspectivas para o Estado até 2020. No que-
sito autonomia financeira, por exemplo, ainda que 
cessassem as transferências constitucionais para o 
Ceará, o Estado conseguiria pagar 66,3% de seus 
gastos correntes. De acordo com o professor, a va-
riável mais preocupante é a dívida corrente líquida. 
“A dívida subiu, mas a receita corrente líquida não 
acompanhou esse crescimento”, asseverou.
 
Em sua fala, o secretário Mauro Filho destacou que, 
ao contrário de outros Estados, o Ceará optou por 
não aumentar a alíquota modal (padrão) do ICMS. 
“O Ceará ainda está confortável diante do caos ins-
talado em outros estados”, ressaltou. “Somos o 5º 
estado com menor gasto com pessoal em relação à 
receita corrente líquida. Além disso, somos o único 
estado do país que não reduziu investimentos em 
educação”, acentuou.
 
A revista Panorama Fiscal pode ser acessada no site 
da Fundação Sintaf: www.fundacaosintaf.org.br

Fundação Sintaf e Instituto O Direito por um 
Planeta Verde realizam I Simpósio de Direito 
Ambiental da Região Nordeste em Fortaleza

Foi realizado em Fortaleza, nos últimos dias 26 e 
27 de novembro, no auditório da Universidade 
do Parlamento Cearense (Unipace), o I Simpósio 

de Direito Ambiental da Região Nordeste, promovido 
pelo Instituto O Direito por Planeta Verde em parce-
ria com a Fundação Sintaf. 

Foram dois dias de exposição de painéis, que abor-
daram diversos assuntos ligados ao tema do evento 
que discutiu “Os impactos das mudanças climáticas 
no Nordeste Brasileiro”. Houve também apresenta-
ção de teses, que foram defendidas por pesquisado-
res e estudantes de graduação e pós-graduação da 

Abertura com representantes das entidades apoiadoras e realiza-
doras do I Simpósio de Direito Ambiental da Região Nordeste

http://www.fundacaosintaf.org.br
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área de Direito Ambiental, bem como o I Encontro 
dos Pesquisadores de Direito Ambiental da Região 
Nordeste.  

Para a realização do evento, a Fundação Sintaf e o 
Instituto O Direito por um Planeta Verde contaram 
com apoio da Assembleia Legislativa do Estado do 
Ceará, por intermédio da Comissão de Meio Am-
biente e Desenvolvimento do Semiárido e Comissão 
de Direitos Humanos e Cidadania, Universidade do 
Parlamento Cearense (Unipace), Secretaria de Meio 
Ambiente do Estado do Ceará, Câmara Municipal de 
Fortaleza; Universidade Federal do Ceará, por meio 
do Grupo de Direito Ambiental Internacional e Pro-
grama de Pós-Graduação em Direito, Faculdade 7 
Setembro, Associação dos Aposentados Fazendários 
do Ceará (AAFEC), Sindicato dos Fazendários do Cea-
rá (Sintaf) e Marcos Montenegro Decorações. 

Representando as instituições apoiadoras, estiveram 
presentes na abertura do evento, os Diretores da 
Fundação Sintaf, Germana Belchior e Paulo Rossa-
no, a Diretora do Instituto O Direito por um Planeta 
Verde, Thais Viegas, a presidente da AAFEC, Elenilda 
Santos, o Diretor do Sintaf, Antônio de Miranda, o 
Secretário do Meio Ambiente do Ceará, Artur Bru-
no, o coordenador do Programa de Pós-Graduação 
em Direito da UFC, Hugo de Brito Machado Segun-
do, o Presidente da Comissão de Direitos Humanos 
e Cidadania, Deputado Zé Ailton, e a Presidente da 
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento do 
Semiárido, Deputada Dra. Silvana. 

Simpósio
Anualmente, o Simpósio de Direito Ambiental é or-
ganizado e realizado em São Paulo pelo Instituto O 
Direito por Planeta Verde Nacional. Neste ano, em 
parceria com a Fundação Sintaf, o evento teve sua 
primeira edição regional, sediada em Fortaleza. De 
acordo com a pesquisadora Alana Ramos, da Univer-
sidade Federal da Paraíba, a regionalização do sim-
pósio é fundamental para o desenvolvimento mais 
eficaz de pesquisas na área ambiental e análise sobre 
as questões da região Nordeste.

Vários pesquisadores da área de Direito Ambiental da 
Região Nordeste participaram do evento como expo-
sitores, moderadores e relatores dos painéis, tesistas 
e público ouvinte. As temáticas expostas e discutidas 
nos cincos painéis do evento promoveram debates 
acerca de assuntos diretamente ligados à questão 
das mudanças climáticas, como justiça ambiental, 
vulnerabilidade no Nordeste, água e recursos mari-
nhos, desertificação e instrumentos econômicos. 

A pesquisadora Karoline Araújo, que participou do 

[Pesquisa]

simpósio como moderadora do painel II que discutiu 
o tema “Mudanças Climáticas, Justiça Ambiental e 
Vulnerabilidade no Nordeste”, destacou em sua fala 
que o diferencial do I Simpósio de Direito Ambiental 
realizado na Região Nordeste foi a interdisciplinari-
dade proposta pela Comissão Científica do evento. 

Para a pesquisadora e moderadora do painel III do 
evento, Jana Brito, doutoranda em Direito pela Uni-
versidade Mackenzie (SP), eventos como o simpósio 
sediado em Fortaleza são espaços que promovem 
um alto nível de discussão e um rico diálogo entre as 
diversas áreas do conhecimento que se relacionam 
com Direito Ambiental. 

Vitória Colvara, pesquisadora do Maranhão, que de-
fendeu tese durante o segundo dia do evento com 
o tema “A gestão pública ambiental diante dos de-
sastres naturais na Região Nordeste”, já participa 
de simpósios de Direito Ambiental há alguns anos 
e declarou que foi uma grande alegria e satisfação 
ter um evento do Instituto O Direito por um Planeta 
Verde no Ceará. “O Simpósio tá sensacional. E essa 
temática é muito importante, principalmente aqui na 
Região Nordeste, que já sofre com a seca e outros 
desastres ambientais”, exalta Vitória.  

Frutos
De acordo com a Diretora Técnico-Científica da Fun-
dação Sintaf e vice-presidente do Instituto O Direito 
por um Planeta Verde na Região Nordeste, Germana 
Belchior, será publicado um e-book que irá compilar 
os artigos científicos e trabalhos de pesquisa apre-
sentados nos painéis do evento e as teses defendidas. 

Segundo Germana, o livro, que será publicado pela 
Edições Fundação Sintaf em parceria com a Edito-
ra do Instituto O Direito Por um Planeta Verde, será 
disponibilizado no site da Fundação e do IDPV. Será 
feita, ainda, uma carta com os registros feitos pelos 
relatores em cada painel, fortalecendo a proposta do 
evento de contribuir para a elaboração de políticas 
públicas regionais e locais e fomentar a articulação 
social para o enfrentamento das mudanças do clima.

Pesquisadores de Direito Ambiental reunidos no encerramento 
do I Simpósio de Direito Ambiental da Região Nordeste
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Café com Cidadania fala sobre 
esporte em mais uma edição do 
ciclo de palestras

A Fundação Sintaf realizou, no dia 7 de novem-
bro, no Pavilhão Café Atlântico, na comu-
nidade do Poço da Draga, a sexta edição do 

Café com Cidadania, ciclo de palestras promovido 
pelo Projeto de Inclusão Social da Fundação Sintaf, 
o ProSocial. Além da palestra proferida pelo Depu-
tado Evandro Leitão sobre “Os benefícios da prática 
de esporte para o cidadão”, houve momento lúdico 
com a educadora física Gardênia Viana que conduziu 
uma aula de zumba e, ao final, um delicioso lanche 
foi servido aos participantes.  

A ação é uma iniciativa da Fundação Sintaf em parce-
ria com Secretaria da Fazenda (Sefaz), Sindicato dos 
Fazendários (Sintaf), Associação dos Aposentados 
Fazendários (AAFEC), Caixa de Assistência dos Servi-
dores Fazendários Estaduais (Cafaz) e Ong Velaumar. 
Nesta edição, o Café com Cidadania recebeu apoio, 
também, do Restaurante L´Escale, Doca Embalagens 
e Felicitá Buffet.

O evento contou com a participação de fazendários, 
moradores da comunidade do Poço da Draga e de 
crianças e adolescentes que fazem parte do Projeto 
Atitude Atletas. Estiveram presentes na ocasião os 
conselheiros da Fundação Sintaf, Valéria Brasil, Susie 
Marino, Yolita Sá, Juliana Moura e Carlos Eduardo 
Marino ;o Diretor do Sintaf, Carlos Brasil; a Diretora 
Técnico-Científica da Fundação, Germana Belchior, e 
a fazendária e integrante do ProSocial, Joelina Barros. 

Esporte e Cidadania
Em mais uma manhã de atividades, o Café com Ci-
dadania contou com atividade lúdica voltada para a 
prática de exercício físico. A educadora física Gardê-

nia Viana conduziu uma aula de zumba que movi-
mentou o Café Atlântico. Ao som de músicas envol-
ventes, a aula mesclou dança e aeróbica.

Em seguida, Evandro Leitão deu início à palestra que 
abordou os benefícios que a prática de esportes ou 
qualquer atividade física pode trazer para a vida dos 
cidadãos. De acordo com ele, o esporte possibilita que 
o atleta ou qualquer pessoa que pratique uma ativida-
de esportiva, por pelo menos 30 minutos diários, pos-
sa ter melhor qualidade de vida, superar problemas de 
saúde, ser incluído socialmente e adquirir qualidades 
como disciplina, foco e determinação. 
“Dificilmente pessoas que praticam esporte vão es-
tar envolvidas com atividades ilícitas, como o uso de 
drogas, por exemplo. O esporte tira jovens do ócio, 
da criminalidade e da marginalidade e dá a oportu-
nidade de eles mostrarem o potencial que possuem”, 
ressalta o deputado. 

Evandro, ainda, falou aos jovens presentes que por 
meio do esporte é possível conquistar seu espaço 
na sociedade. “Utilizem o esporte, seja o vôlei, fute-
bol, futsal, surf ou qualquer outro para que possam 
aprender a ter uma vida saudável, respeito aos ou-
tros, foco e disciplina”, afirma ele.

Evandro Leitão fala sobre esporte na 6ª edição do Café com 
Cidadania

[Social]

A Fundação Sintaf deseja a todos e 
a todas um final de 2015 com muita 
luz e que o ano que se inicia venha 
repleto de prosperidade, solidariedade, 
realizações e muito amor. 

Boas Festas!
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[Opinião] Por Germana Belchior

Ao considerar os instrumentos econômicos 
existentes para a proteção do meio ambien-
te, visualiza-se que o tributo é uma valiosa 

ferramenta de indução de comportamentos a ser 
utilizada pelo Estado, enquanto agente normativo e 
regulador, a fim de que seja realizado o dever funda-
mental de proteção do meio ambiente. A tributação 
não é apenas fonte de receita pública empregada 
na atividade financeira (aspecto fiscal), mas também 
pode (e deve) ser utilizada com função extrafiscal.

A cadeia da circulação econômica dos resíduos só-
lidos é complexa e envolve vários agentes e atores 
distintos, motivo pelo qual o estudo dos incentivos 
fiscais no âmbito da PNRS demanda um diálogo do 
Direito Ambiental não apenas com outras áreas do 
Direito, com a predominância do Tributário e do 
Econômico, mas também com outros saberes, mor-
mente a Economia, a Contabilidade e as Finanças 
Públicas.

Dentro desse contexto, a Lei nº 12.305, de 2 de 
agosto de 2010, que instituiu a Política Nacional 
dos Resíduos Sólidos (PNRS), ao estabelecer várias 
obrigações aos responsáveis direta ou indiretamen-
te, pela geração de resíduos, tais como a logística 
reversa e a responsabilidade compartilhada pelo 
ciclo de vida do produto, proporcionou a criação 
de uma série de atividades econômicas. A cadeia 
produtiva se transforma, com a presença de novos 
agentes econômicos, o que acaba refletindo na tri-
butação dessas atividades.

O art. 8º, inciso IX, da PNRS, assegura que os incen-
tivos fiscais, financeiros e creditícios são instrumen-
tos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, não 
apontando, todavia, quais as exonerações tributá-
rias estão incluídas como incentivos fiscais. Dessa 
forma, a partir de uma interpretação sistemática, 
tendo como vetor a proteção ambiental e o estí-
mulo de atividades econômicas que surgem com as 
obrigações impostas pela própria legislação, enten-
de-se que o conteúdo dos referidos incentivos deve 
ser o mais amplo possível.

Defende-se que, enquanto instrumento da PNRS, a 

Os incentivos fiscais como instrumento 
econômico da política nacional de 
resíduos sólidos e a necessidade de 
um novo olhar dos fiscos

concessão de incentivos fiscais pode ser operaciona-
lizada como isenções, redução de base de cálculo, 
redução de alíquota, postergação de prazos para 
pagamento e diferimento do imposto. É importan-
te, ainda, que os incentivos sejam aliados a condi-
cionantes e contrapartidas ao contribuinte / empre-
endedor, tais como a validade da licença ambiental 
da atividade, alvarás e outros atos do Poder Público 
oriundos de seu poder de polícia, rotulagem para 
o consumo sustentável, o cumprimento de regras 
trabalhistas, inclusão social do entorno, dentre ou-
tros critérios de Responsabilidade Socioambiental 
da empresa, assegurados na ISO 26000, sob pena 
de esvaziar a lógica do incentivo. O incentivo fiscal 
na PNRS não é puramente ambiental, em seu sen-
tido natural, ele deve envolver todos os agentes da 
cadeia produtiva.

Muitos desenhos produtivos, oriundos da socieda-
de pós-industrial e de consumo, ainda estão sem 
respaldo da legislação tributária, enquanto outros 
ainda vão surgir, o que demanda uma nova pers-
pectiva dos Fiscos. É bem verdade que os auditores 
e técnicos fazendários não têm obrigação de conhe-
cer todas as peculiaridades da legislação ambiental, 
por isso que o diálogo intersetorial se faz essencial.
Para que os incentivos fiscais no âmbito da PNRS 
seja um efetivo instrumento econômico, é mister o 
diálogo de diversas pastas executivas na elaboração 
dessas políticas públicas, haja vista que não é tema 
exclusivo dos órgãos fazendários, nem tampouco 
dos ambientais. A criação de grupos de trabalhos 
intersetoriais revela-se como excelente estratégia 
para promover estudos técnico-científicos na área e 
sugestões de mudanças legislativas.

Além disso, como a tributação que incide sobre a 
cadeia de resíduos sólidos é predominantemente 
sobre o consumo, é importante que o tema seja dis-
cutido no âmbito do Conselho Nacional de Política 
Fazendária (Confaz), a fim de que seja harmonizada 
a legislação desses incentivos fiscais. A guerra fiscal 
passa, portanto, a ganhar uma nova roupagem, de-
vido ao emergente mercado de resíduos, podendo 
desencadear numa “guerra do lixo”.
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Há um tempo tive uma unha encravada no dedo do 
meu pé que ficou bastante inflamada. Meu dedão 
parecia até um tomate de tão inchado e vermelho. E 
como ficou dolorido. Com o passar dos dias, o dedo 
foi melhorando, como se estivesse começando a se 
curar. Entretanto, quando parecia que o ferimen-
to causado pela unha já estava melhorando, algo 
acontecia e o dedo voltava a doer. Era o “pisão” de 
alguém desajeitado ou eu mesmo que acabava ba-
tendo o pobre do dedo em algum lugar. 

Quem tem unha encravada sabe que isso é assim 
mesmo. Nunca vamos nos livrar desse incômodo 
que uma hora ou outra volta para nos atormentar. 
E qualquer descuido pode causar uma dor lancinan-
te. Eu diria que é uma dinâmica bastante parecida 
com a que acontece quando sentimos saudade de 
alguém que foi importante em nossa vida, de al-
guma coisa, de um animal de estimação ou de um 
momento que se perdeu e não vai mais voltar. 

Inclusive a língua portuguesa, ao que parece, é a 
única língua que possui uma única palavra para de-
nominar esse sentimento de perda. Saudade, por-
tanto, é o único vocábulo no mundo que consegue 
traduzir os sentimentos de melancolia, dor, perda, 
falta, distância e amor em apenas sete letras. 

A saudade, aliás, não é nem algo que conseguimos 
explicar, apenas sentir. E até isso é estranho, porque 
em meio a um turbilhão de sensações que temos ao 
sentir saudade, a sensação que prepondera é a de 
uma ausência gigante. Algo assim não deveria doer 
tanto. Mas, cada vez que nos vem à mente uma 
lembrança pequena que seja do que perdemos, a 
dor de não ter mais aquilo volta como uma pisada 
que recebemos em um dedo inchado por causa de 
uma unha encravada. 

A unha encravada e a saudade
O tempo é um ótimo amigo quando se trata de 
tentar curar o irreparável sentimento da perda. Po-
rém, a saudade é algo que não se deixa ser curado 
porque a qualquer momento nos surpreende e nos 
arrebata. Às vezes pode ser uma saudade boazinha 
que nos faz bem e nos enche de ternura. Mas, na 
mesma proporção, pode nos fazer sentir como se 
um buraco se formasse bem no nosso peito e fosse 
tão profundo quanto à distância que nos separa da-
quilo que nos faz falta.

Incrível como a saudade pode ter o poder de nos 
levar ao céu na mesma medida em que pode nos 
levar ao inferno. O que nos resta é aprender a lidar 
com um sentimento tão singular e inevitável.  So-
mos facilmente surpreendidos pelos acasos da vida. 
Um dia está tudo como deveria estar. Contudo, em 
uma fração de segundo tudo muda e o que nos res-
ta é apenas saudade.

Dessa forma, vamos vivendo com nossas perdas, 
dores e ausências. Aprendendo que esse sentimen-
to tão perturbador da saudade vai acabar nos atin-
gindo em algum momento da nossa vida e teremos 
que conviver todos os dias com ele. Assim como 
acontece com uma unha encravada. Uma hora ou 
outra a dor que ela provoca acaba voltando e nos 
arrasta para aquele buraco profundo que parece 
não ter fim. 

Basta uma pequena recordação ou um “pisão” de 
alguém e a dor invade a nossa alma. A saudade e 
a unha encravada são assim. Em um momento elas 
nos fazem sentir que o mundo parou e que só há 
aquele instante angustiante que sufoca. Em outro 
parece que elas nunca existiram.
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