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[Institucional]
Semana do Fazendário é promovida 
pela Sefaz em parceria com 
entidades fazendárias

Durante os dias 26 de setembro a 2 de outubro, 
foi realizada em unidades fazendárias da Capital, 
Cariri e Juazeiro do Norte, a Semana do Fazen-

dário.  A Secretaria da Fazenda (Sefaz), por meio da 
Célula de Desenvolvimento de Pessoas (Cedep), promo-
veu diversas atividades culturais e esportivas ao longo 
da semana, com o intuito de incentivar a criatividade, 
a integração e o senso de equipe entre os fazendários.

Com o lema “O que nasce da união se faz mais forte, 
se faz integração”, a iniciativa contou com o apoio de 
diversas entidades representativas da categoria fazen-
dária. Dentre elas, estão o Sindicato dos Fazendários 
(Sintaf), Fundação Sintaf, Associação dos Aposentados 
Fazendários do Ceará (AAFEC), a Caixa de Assistência 
aos Servidores Fazendários (Cafaz) e a União dos Fun-
cionários Fazendários Estaduais do Ceará (UFFEC).

De acordo com o fazendário e orientador da Cedep, 
Saulo Toscano, a ideia de realizar uma semana dedica-
da ao fazendário foi pensada com o objetivo de resga-
tar o orgulho de ser fazendário e fomentar a integração 
e união entre servidores, aposentados, terceirizados, 
estagiários e entidades representativas. “Sem o apoio 
de todas as nossas parcerias não teríamos conseguido 
realizar a nossa Semana”, acrescenta Saulo. 

Semana do Fazendário
A programação da Semana teve início com uma corrida 
de revezamento que ocorreu no dia 26 de setembro, 

na pista de corrida da Faculdade Estácio de Sá (antiga 
FIC). Os fazendários se organizaram em equipes para 
participar da competição. 

No dia 28 de setembro, dia em que é comemorado o 
Dia do Fazendário, desde que foi instituído em março 
de 1993, foi realizado seminário de abertura da Sema-
na do Fazendário. Na ocasião, houve apresentação do 
coral da Sefaz, que emocionou a todos os presentes, e 
palestra motivacional com o campeão olímpico e ex-jo-
gador de vôlei de quadra e de praia, Tande. 

Na ocasião, estiveram presentes, na mesa de abertura 
do evento, o Secretário Adjunto da Sefaz, João Marcos 
Maia, o Coordenador da área de Recursos Humanos da 
Sefaz, Arledo Gomes, o Diretor do Sintaf, Carlos Bra-
sil, a Diretora Técnico-Científica da Fundação Sintaf, 
Germana Belchior, a presidente da AAFEC, Elenilda dos 
Santos e os representantes da Cafaz e UFFEC, Marcos 
Augusto e Edson Barbosa, respectivamente. 

O Secretário-Adjunto da Sefaz, João Marcos Maia, falou 
acerca da importância do fazendário em meio ao atual 
cenário de crise vivido pelo país e sobre a missão fazen-
dária de garantir que a sociedade usufruir de níveis de 
vida elevados e condições dignas de sobrevivência.  

Para isso, segundo ele, é fundamental que haja ino-
vação no trabalho desenvolvido pela Fazenda. “A ino-
vação será o nosso salva-vidas para levar o Ceará ao 
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futuro sustentável que já deveria ser presente. Devemos 
estar abertos a novos modelos. Rever nossa cultura. Te-
mos que nos inconformar com a mesmice”, afirma o 
secretário.

Foram realizados seminários, também, para fazendá-
rios lotados nas unidades de Juazeiro do Norte (Cariri) e 
Sobral (Região Norte). O coral da Sefaz realizou, duran-
te o dia 29 de setembro, apresentações nas unidades 
de Maracanaú, Cexat Centro, Cesec, Cefit e Cexat Água 

Fria. Ao longo da semana, foram ministradas para os 
fazendários, ainda, oficinas de trabalhos com pastilhas 
de porcelana e de arte em bonsai.

O encerramento foi realizado no dia 2 de outubro, no 
auditório da Sefaz III, com apresentação cultural, ho-
menagem aos aposentados, palestras, apresentação 
dos vencedores da corrida e premiação do concurso de 
causos promovido entre os fazendários. 

[Institucional]
Fundação Sintaf e Sefaz realizam 
I Fórum de Educação Fiscal e Cidadania

O I Fórum de Educação Fiscal e Cidadania, promo-
vido pela Fundação Sintaf em parceria com a Se-
cretaria da Fazenda (Sefaz), por meio da Célula 

de Educação Fiscal e Responsabilidade Socioambiental, 
foi realizado na última sexta-feira (11), no auditório da 
Sefaz III. 

O evento reuniu fazendários, estudantes e pessoas in-
teressadas no tema do evento que discutiu “A Tributa-
ção do Brasil no século XXI”, com palestra proferida 
pelo professor Marciano Buffon. Foi lançada, também, 
a coleção de livros “Educação Fiscal e Cidadania”, idea-
lizada pela Sefaz e publicada pela Fundação Demócrito 
Rocha.

O fórum teve início com a mesa de abertura que foi 
composta pelo diretor geral da Fundação Sintaf, Paulo 
Rossano,  pela coordenadora de Administração Tributá-
ria da Sefaz, Liana Machado, pela orientadora da Célula 
de Educação Fiscal da Secretaria de Finanças do Muní-
cipio (Sefin), Fátima Gondim, pelo Delegado Adjunto 
da Receita Federal, Edilberto Porto, e pela Diretora da 
CENTRESAF, Maria Margarida de Souza. 

Em sua fala, Liana enalteceu a iniciativa da Fundação 
Sintaf e da Sefaz, que se preocupam em incentivar a 
promoção de espaços de discussão voltados para fa-
lar sobre Educação Fiscal. Já Paulo Rossano enfatizou 
a importância dos fazendários se unirem não apenas 
para defender os direitos da categoria, mas também, 
em prol de ações e atividades que ultrapassem a missão 
de tributar. 

Tributação no Brasil
O professor da Universidade do Vale dos Sinos (RS), 
Marciano Buffon, em sua palestra, fez um breve his-
tórico acerca das realizações do Estado em busca de 
promover a proteção dos direitos do cidadão. Segundo 
ele, somente com os direitos que garantem a dignidade 
da pessoa humana, será possível assegurar que todos 
tenham direito à educação e ao conhecimento, essen-
cial para construir uma sociedade justa. 

Ao falar sobre tributação brasileira, Marciano enfatizou 
a necessidade dos cidadãos estarem mais atentos com 
as questões tributárias. “Pensamos que o dinheiro pú-
blico não é nosso, e sim do governante. Mas o interesse 
público é indisponível. Temos que recuperar a concep-
ção republicana de que a coisa pública é de todos”, 
afirma o professor. 

Para Marciano, é de extrema importância o exercício 
da cidadania fiscal. De acordo com ele, apesar do de-
ver de pagar tributo, enquanto cidadãos que vivem 
em sociedade, e da carga tributária brasileira ser alta 
(aproximadamente 35%), também há direitos. “Temos 
o direito, por exemplo, de saber a destinação dos re-
cursos e participar do andamento da tributação feita 
no país”, afirma Marciano durante o encerramento de 
sua exposição.

Educação Fiscal e Cidadania
Após a apresentação da palestra do professor Marciano 
Buffon, foi lançada a coleção de livros “Educação Fiscal 
e Cidadania”, produzida pela Célula de Educação Fiscal  
e Responsabilidade Socioambiental (Ceduf) da Sefaz 
com a Fundação Demócrito Rocha. O lançamento foi 
conduzido pelo fazendário, que atua na Ceduf, Márcio 
Amorim. 

Márcio apresentou a coleção que conta com 5 livros 
direcionados para estudantes e professores do ensi-
no fundamental II, médio e superior. Ele explica que 

Representantes das entidades parceiras estiveram presentes na mesa 
de abertura do fórum
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as publicações tratam de temas que são desenvolvidos 
pelo Programa de Educação Fiscal do Ceará. Os assun-
tos tratados em todos os livros são: Educação Fiscal no 
Contexto Social, Relação Estado e Sociedade, Função 
Social do Tributo e Gestão Democrática dos Recursos 
Públicos. 

Em seguida, foi iniciada roda de conversa com os auto-
res dos livros, que compartilharam com o público pre-
sente suas experiências durante a produção dos livros. 
São eles: Raymundo Netto, Fátima Gondim, Valdinar 
Custódio Filho, Leonardo Costa, Rosendo Freitas de 
Amorim, Marcelo Lettieri Siqueira e Lindalva da Costa. 

[Institucional]

Fátima Gondim, ao falar sobre o livro que escreveu para 
o ensino médio, afirma que os livros são fundamentais 
para preencher uma lacuna do Programa de Educação 
Fiscal, que é a falta de material didático adequado para 
os alunos e professores das escolas, e agora, universi-
dades. “Nossa intenção é injetar a Educação Fiscal na 
corrente sanguínea da educação brasileira”, enfatiza 
Fátima. 

Os livros da coleção “Educação Fiscal e Cidadania” se 
encontram disponíveis para download. Os interessados 
devem acessar o portal da Educação Fiscal do Ceará no 
site da Sefaz.

[Pesquisa]

Atividades do Observatório de Finanças 
Públicas do Ceará (Ofice) são iniciadas 
com reunião de alinhamento

Os pesquisadores do Observatório de Finanças Pú-
blicas do Ceará (Ofice) iniciaram as atividades do 
centro de estudos e pesquisas com reunião reali-

zada no último dia 14 de setembro, na sede da Funda-
ção Sintaf. Na ocasião, foram discutidos os planos de 
trabalho das áreas de atuação do Ofice (Ciências Contá-
beis, Economia e Direito), e os pesquisadores bolsistas e 
voluntário, aprovados na seleção realizada em agosto, 
assinaram seus termos de compromisso. 

Estiveram presentes na reunião, os diretores da Fundação 
Sintaf, Paulo Rossano, Germana Belchior e Saulo Braga, 
o presidente do Conselho Curador, Alexandre Cialdini, os 
integrantes do Conselho, Valéria Brasil e Amarílio Santa-
na, os pesquisadores orientadores e conselheiros, Carlos 
Eduardo Marino e Lúcio Maia, os pesquisadores bolsis-
tas, Penélope Silva, Nathyele de Oliveira e Arley Santos, e 
o pesquisador voluntário, Felipe Felix. 

O trabalho do Ofice, a partir do alinhamento realiza-
do nesta primeira reunião, será feito por uma equipe 
de pesquisadores (juniores e orientadores) das áreas de 
Ciências Contábeis, Direito e Economia. As atividades 
desenvolvidas serão de pesquisa, análise e divulgação 
de relatórios, com linguagem acessível e considerando o 
rigor científico, contendo informações acerca dos recur-
sos arrecadados pelo Estado e sobre a aplicação destes 
recursos em educação, saúde, segurança pública e ou-
tras funções dos entes federativos.

De acordo com o pesquisador orientador e Conselhei-
ro da Fundação Sintaf, Lúcio Maia, a análise desenvol-
vida pelos pesquisadores do Ofice será feita de forma 
sistemática, atual e com embasamento na Constituição 
Federal e demais dispositivos legais. A pesquisadora 
orientadora e Diretora Técnico-Científica da Fundação, 
Germana Belchior, também explica que os pesquisado-

res realizarão atividades específicas de cada área, assim 
como atividades em conjunto, fortalecendo o diálogo 
de saberes.
 
O Diretor-Geral da Fundação Sintaf, Paulo Rossano, deu 
as boas-vindas aos novos pesquisadores e falou sobre a 
oportunidade única de aprendizado que todos irão ad-
quirir no Ofice. “Cada um tem algo a contribuir. Cada 
um tem um conhecimento aprofundado em determina-
da área. Tenho convicção de que nossos objetivos serão 
alcançados”, comenta Paulo. 

Uma convicção que a pesquisadora júnior da área de 
Economia, Penélope Silva, também está determinada a 
alcançar. Para ela, o viés social que está atrelado ao tra-
balho do Ofice é o que mais a encanta. “Acredito que 
nosso trabalho no Ofice será bastante significativo”, co-
menta ela. 

O pesquisador júnior da área de Ciências Contábeis, 
Arley Santos, também acredita que o trabalho desen-
volvido no Ofice é uma importante contribuição para a 
sociedade. “Transformar dados em algo útil para a socie-
dade é maravilhoso. Adoro trabalhar com pesquisa, pois 
damos uma aplicação, um sentido ao que aprendemos 
na teoria”, afirma ele. 

Pesquisadores do Observatório de Finanças Públicas do Ceará em 
reunião de alinhamento
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“Esse retorno para a sociedade é fundamental. É impor-
tante que as pessoas se tornem cidadãos ativos e pos-
sam ter um controle ativo dos gastos públicos”, ressalta 
o pesquisador voluntário da área de Direito e mestrando 
em Ordem Constitucional pela Universidade Federal do 
Ceará (UFC), Felipe Felix, que é motivado, ainda, pela 
possibilidade de trabalhar com pesquisa multidisciplinar.  

Para a pesquisadora da área de Direito, Nathyele de Oli-
veira, é enriquecedora a experiência de realizar pesquisa 
fora do ambiente acadêmico e de grande importância 
para sua atuação profissional. “Penso em fazer mestra-
do na área de Direito de Tributário. Quando fiquei sa-
bendo do Observatório, vi que seria uma oportunidade 
única”, afirma Nathyele.

[Pesquisa]

[Social]

Sarau do Poço da Draga comemora 
um ano de existência

O Sarau do Poço da Draga, realizado pela Funda-
ção Sintaf em parceria com a Ong Velaumar, 
está comemorando neste mês um ano de exis-

tência. Em setembro de 2014, surgiu a roda de poesia 
e música, realizada mensalmente no espaço conhecido 
como Café Atlântico, que hoje conta com a participa-
ção assídua de vários moradores da comunidade do 
Poço da Draga.

A iniciativa faz parte do projeto ProSocial, que integra o 
Projeto de Inclusão Social do Entorno da Sefaz, oriundo 
da parceria entre Fundação Sintaf, Sindicato dos Fazen-
dários do Ceará (Sintaf) e Secretaria da Fazenda (Sefaz).
Além de músicas, leitura de poemas e textos literários, 
os participantes do sarau, que traz temas diferentes a 
cada edição e é conduzido pelo arte-educador, Rodrigo 
Bz, têm a liberdade de compartilhar também suas his-
tórias e experiências de vida. A ideia é que sejam incen-
tivadas as habilidades artísticas dos moradores, assim 
como a sensibilidade à arte que eles possuem.

O primeiro sarau, realizado na comunidade, aconteceu 
em agosto de 2014, quando a Associação dos Apo-
sentados Fazendários (AAFEC) promoveu o evento que 
proporcionou o encontro entre os aposentados fazen-
dários e os moradores do Poço da Draga. Conduzida 

pela cantora e atriz, Joana Angélica, a roda de poesia 
ensaiava seus primeiros passos.

Nos meses que se seguiram, já sob a condução de Ro-
drigo Bz, o “Sarau do Poço da Draga” se firmava como 
encontro esperado a cada mês pelos moradores da co-
munidade, como conta a moradora Maria de Lourdes. 
“Eu fico feliz em participar. Gosto de ouvir música. A 
gente espera o mês todinho para vir”, afirma Maria. 

Já de acordo com a moradora Fátima Vieira, o sarau 
é algo novo e diferente para a comunidade e deveria 
contar com a participação de mais pessoas. “É uma 
novidade para a gente e uma novidade boa. Outros 
moradores deviam participar também”, comenta ela.
 
A moradora da comunidade, Iolanda Pereira, contou 
ter se livrado de uma depressão depois que começou a 
participar dos encontros do “Sarau do Poço da Draga”. 
“Tenho problema na coluna e isso me deu uma tristeza. 
Todos os meus filhos trabalham e eu fico só. Começava 
a chorar quando ficava sozinha. Hoje ‘em vez’ de cho-
rar, eu faço é cantar. Se tivesse sarau toda semana, eu 
viria”, fala Iolanda, que em algumas edições do sarau 
cedeu sua casa para a realização do encontro.

Encontro do “Sarau do Poço da Draga” em setembro de 2014 
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Ao longo de um ano, a roda de poesia também contou 
com a participação de fazendários. Para a ex-Diretora 
da Fundação Sintaf, Elenilda dos Santos, foi emocio-
nante ver, no encontro que comemorou o carnaval nes-
te ano, a participação e alegria dos moradores. “Eles 
fazem tudo com muito entusiasmo e vibração. Fico fe-
liz em ver que o projeto (ProSocial) está caminhando. 
Queríamos despertar neles esse prazer que eles tem na 
dança, poesia e música”, relata Elenilda.

No último mês de agosto, o sarau foi realizado durante 
o encontro do Projeto “Autores em Contexto”, que re-
úne autores e leitores para uma roda de conversa. Na 
ocasião, ocorreu o lançamento do livro “Teatro Como 
Encantamento - Bois e Reisados de Caretas”, do escritor 
Oswald Barroso, e apresentação musical da Orquestra 

de Realejo do Sesc. 

De acordo com Rodrigo Bz, levar os moradores da co-
munidade a conhecer novos lugares, pessoas e outras 
manifestações artísticas são importantes experiências 
culturais. É o que pensa também a diretora cultural da 
Ong Veulamar, Izabel Lima. Para ela, é fundamental a 
vivência de realidades diferentes das encontradas na 
comunidade.

O “Sarau do Poço da Draga” é um espaço aberto a 
todos que gostam de poesia, música e de compartilhar 
momentos únicos. Os encontros acontecem na segun-
da quinta-feira de cada mês, a partir das 16h30, no 
espaço Café Atlântico, próximo à Caixa Cultural. 

[Social]

[Fique por dentro]

Em novembro, nos dias 26 e 27, será realizado, em 
Fortaleza, o “I Simpósio de Direito Ambiental da Re-

gião Nordeste: os impactos das mudanças climáticas 
no Nordeste Brasileiro”.  O evento será promovido pela 
Fundação Sintaf em parceria com o Instituto O Direito 
por Um Planeta Verde (IDPV) e com apoio da Univer-
sidade Federal do Ceará (UFC), por meio do Grupo de 
Direito Internacional Ambiental e do Programa de Pós-
-Graduação em Direito, Assembleia Legislativa do Es-
tado do Ceará e Universidade do Parlamento Cearense 
(Unipace). 

O Simpósio, que ocorrerá na Unipace, localizada na 
Rua Barbosa de Freitas s/n (anexo 2 da Assembleia Le-
gislativa), tem como objetivo proporcionar um debate 
crítico e reflexivo sobre os impactos das mudanças cli-

I Simpósio de Direito Ambiental da 
Região Nordeste discutirá os 
impactos das mudanças climáticas 
no Nordeste Brasileiro

máticas na Região Nordeste, de modo a contribuir para 
a elaboração de políticas públicas regionais e locais e 
fomentar uma articulação social para o enfrentamento 
das mudanças do clima.

Durante os dois dias do evento, serão exibidos painéis 
temáticos formados por representantes das institui-
ções parceiras e apresentação de teses científicas que 
tenham como temática as mudanças climáticas e as 
particularidades do Nordeste brasileiro. Os interessados 
em participar do evento podem realizar sua inscrição 
no site da Fundação Sintaf: www.fundacaosintaf.org.
br. Para mais informações, entre em contato por meio 
dos e-mails simposio.idpvnordeste2015@gmail.com e 
fundacao@fundacaosintaf.org.br ou pelo telefone (85) 
3223.6644.

Colabore também com 
o Fique Por Dentro e 

compartilhe boas práticas. 
Entre em contato pelo e-mail 
fundacao@fundacaosintaf.org.br 

e envie sua sugestão!
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[Perfil] Yvelise Benzi Sales - Nina

De Ladário para a Terra da Luz

Se alguém procurar pela fazendária Yvelise Benzi Sa-
les, poucas pessoas saberão responder a respeito 
de quem se está falando. Mas se perguntarem pela 

fazendária Nina, a busca já fica bem mais fácil. Atuando 
como Auditora Fiscal da Receita Estadual na Secretaria 
da Fazenda do Estado do Ceará há mais de vinte anos, 
Nina é atualmente Diretora de Assuntos Funcionais e 
Jurídicos do Sindicato dos Fazendários (Sintaf) e foi a 
primeira Diretora-Geral da Fundação Sintaf. 

Natural de Ladário, município do estado de Mato Gros-
so do Sul, Nina é filha de pai cearense e mãe mato-gros-
sense e é a irmã mais velha de uma família com seis 
irmãos. Yvelise é casada e tem uma filha de 15 anos. A 
fazendária conta que recebeu o apelido de Nina da irmã 
mais nova que não conseguia pronunciar seu nome cor-
retamente. De acordo com ela, a mãe pedia que a filha 
mais nova chamasse Yvelise de maninha. Mas a menina 
acabou batizando a irmã de Nina, que é como Yvelise 
ficou conhecida até hoje por familiares e amigos. 

Como o pai de Nina era militar, a fazendária morou em 
várias cidades do país na infância. Algumas delas fo-
ram: Brasília, Rio de Janeiro e Belém. Mas foi em For-
taleza que ela morou a maior parte da vida. Nina pos-
sui formação acadêmica em Administração e Direito e 
pós-graduação em Contabilidade Avançada. Antes de 
trabalhar no serviço público, ela teve as primeiras ex-
periências profissionais na Caixa Econômica e Banco do 
Nordeste, como estagiária, e trabalhou em uma fábrica 
de castanha de caju, no setor privado. 

De acordo a fazendária, foi devido ao período em que 
esteve na fábrica que ela decidiu se empenhar para pas-
sar em um concurso público e atuar na área de audito-
ria fiscal. Após dois anos de muito estudo e dedicação, 
em 23 de setembro de 1993, Yvelise se tornou fazen-
dária. E dez anos mais tarde, foi eleita para atuar como 
representante da categoria fazendária. Nina foi diretora 

do Sintaf na gestão 2003-
2006. 

A fazendária comenta que 
essa primeira gestão, como 
diretora do Sintaf, proporcio-
nou-lhe, além de crescimento 
profissional e pessoal, uma maior identificação enquan-
to servidora pública. Segundo ela, foi quando surgiu a 
ideia de se criar uma fundação para ser um braço for-
te do sindicato em áreas em que ele não possuía uma 
atuação mais ampla, como o desenvolvimento técnico, 
científico, social e humano dos fazendários e da socie-
dade.

Dessa forma, em fevereiro de 2008, a partir de uma 
Assembleia Extraordinária do Sintaf, a Fundação Sintaf 
foi criada, tendo como primeiros diretores, os fazendá-
rios: Nina (Diretora-Geral), Valter Barbalho (Diretor Ad-
ministrativo-Financeiro) e Moacir José Barreira (Diretor 
Técnico-Científico). 

Nina lembra que a primeiro local de funcionamento da 
Fundação foi uma salinha dentro da sede do sindica-
to. Ela conta que o início dos trabalhos da entidade foi 
bastante tímido, pois era difícil conseguir pessoas que 
pudessem atuar na Fundação. “Tive dificuldade para 
reunir as pessoas para colocar a Fundação para andar”, 
afirma ela.

Hoje, com sete anos de existência, a Fundação tem sede 
própria e, de acordo com Nina, que exerce mais uma 
vez a função de diretora do Sintaf na gestão 2015-
2018, está em constante progresso. “A Fundação ainda 
está engatinhando, mas tomou corpo já. Acredito que 
ela nunca deve perder o foco na sua finalidade principal 
de atuar como uma instituição de ensino e pesquisa. 
Ainda teremos uma boa atuação no mercado. Ela ainda 
vai crescer bastante”, reflete Nina.

Fundação Informa

possam ter uma vida digna.

A partir dessas considerações, 
é necessário investigar como 
a tributação pode ser utilizada 
como instrumento para a reali-
zação dos objetivos fundamen-
tais da República Federativa do Brasil, previstos no art. 
3º da Constituição Federal de 1988, em especial, o de 
redução das desigualdades sociais. 

No estudo intitulado “Uma proposta de tributação 

[Opinião] Por Victor Hugo

Percebe-se, no Brasil, uma contínua desigualdade 
entre ricos e pobres, o que torna cada vez mais 
difícil a efetivação do princípio da solidariedade, 

essencial no âmbito de uma sociedade democrática. 

Pouco se discute sobre a tributação estar sendo utiliza-
da como instrumento de concentração de renda, agra-
vando o ônus dos mais pobres, havendo um aumento 
considerável da carga tributária sem respeito à capa-
cidade contributiva do cidadão e, ao mesmo tempo, 
sem que seja efetivada a proteção social constitucional-
mente consagrada e tão indispensável para que muitos 

Tributação ideal
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ideal para a consecução dos objetivos fundamentais 
da República Federativa do Brasil”, constatou-se que 
o sistema tributário possui suas diretrizes e contornos 
básicos na CF/88, encontrando em seus dispositivos os 
fundamentos para validar a produção das normas jurí-
dicas tributárias, que preservem os direitos de liberdade 
e igualdade dos membros da comunidade, a fim de 
que se obtenham os recursos necessários para o aten-
dimento dos objetivos definidos pela sociedade, por 
meio de uma tributação que se aproxime, ao máximo 
possível, da ideal. Concluiu-se que, para que a tributa-
ção assim seja considerada por quem a ela se submete, 
é preciso que ela seja calcada em uma legislação clara 

[Opinião] Por Victor Hugo

e acessível, bem como cobrada em relações fundadas 
na lealdade, na boa-fé e na transparência, além de ade-
quada ao princípio da capacidade contributiva e à ex-
trafiscalidade. 

Assim, acredita-se que a carga tributária ideal vai de-
pender de qual Estado a sociedade escolhe ter. Se qui-
ser, e essa parece ser a opção do constituinte de 1988, 
um Estado preocupado com a redução das desigual-
dades e que concretize direitos fundamentais, precisa 
obter recursos suficientes para isto por meio de uma 
tributação eficiente e justa.

Fundação Informa

[Cultura] Por Cicinato Ferreira

No mundo moderno, há uma grande procura por 
manuais de sobrevivência. Mas eles acabam frus-
trando a todos, porque não há soluções mágicas 

e infalíveis para garantir a felicidade e a própria vida dos 
seres humanos.

Quando os humanos se dedicam a encontrar remédios 
milagrosos para seus males, se entristecem de vez e se 
dão conta de sua fragilidade diante de um mundo mar-
cado por incertezas. Só conseguem descobrir inúmeras 
“caixas de Pandora”, coisas que ficariam bem melhores 
se permanecessem no mais recôndito dos lugares, no 
mais profundo e indecifrável segredo.

São as contradições do mundo moderno, do século 
XXI, do nosso século com cheiro de novo, mas que não 
conseguiu livrar-se de velhos empecilhos. A conta não 
fecha, para usar o economês tão vulgarizado nos nos-
sos dias de crise. O progresso chegou com seus fabu-
losos instrumentos tecnológicos, trouxe o “whatsapp”, 
mas fez diminuir as conversas, a atenção, o afago, a 
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relevância de atos como um 
abraço ou um aperto de mão. 
Produziu automóveis fantás-
ticos, mas trouxe irremedia-
velmente o stress do trânsito 
e a loucura das metrópoles. 
Trouxe o conforto, do qual 
não conseguimos nos desligar um instante sequer, mas 
contribuiu decisivamente para aumentar a poluição, 
acabar com os recursos d’água, diminuir as fontes não 
renováveis de energia, destruir a natureza...

Perguntas inconvenientes se espalham por aí. O que 
aconteceria ao planeta se os mais pobres chegassem 
a um nível de vida comparável ao dos mais ricos que 
vivem nos Estados Unidos e na Europa? Será que ha-
veria energia, carros, água e conforto para todos? Não 
é mesmo inconveniente questionar se algumas pessoas 
são condenadas a viver em situação difícil para que ou-
tras possam viver em situação de abundância? 
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