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Fundação Informa
O Boletim Virtual da Fundação Sintaf

SEFAZ E ENTIDADES FAZENDÁRIAS 
REALIZAM A SEMANA DO FAZENDÁRIO COM 
COMEMORAÇÕES NA CAPITAL E INTERIOR

A
o  longo dos 
dias 24 a 30 
de setembro, 

foi realizada em uni-
dades fazendárias da 
Capital, Juazeiro do 
Norte, Russas e Sobral, 
a Semana do Fazendá-
rio de 2016. A Secreta-
ria da Fazenda (Sefaz), 
por meio da Célula de 
Desenvolvimento de 
Pessoas (Cedep), e em 
parceria com institui-
ções fazendárias, den-
tre elas a Fundação 
Sintaf, promoveu di-
versas atividades culturais e esportivas com o in-
tuito de incentivar a criatividade, a integração e o 
senso de equipe entre a classe fazendária. 

Neste ano, a Semana comemorou os 180 da Sefaz 
com diversas ações e eventos, como exposição de 
artes e coleções, corrida e caminhada, campeona-
to de xadrez, seminários comemorativos dos 18 
anos do Programa de Educação Fiscal (PEF) rea-
lizados em Fortaleza e no interior, apresentações 
do coral, ofi cinas de arte, homenagem aos apo-
sentados fazendários com entrega de placas de 
homenagem e o Evento Entre Amigos, que pro-
moveu o Show de Talentos na Fundação Sintaf. 

O Sintaf ainda realizou seminário em comemora-
ção ao dia do Fazendário, dia 28 de setembro, 

com o tema “Previdên-
cia e Meio Ambiente: 
Ameaças e Desafi os 
Contemporâneos”. 

A Fundação Sintaf ain-
da promoveu a cam-
panha: “Você conhece 
tudo que a Fundação 
realiza?”. Durante toda a semana, foram afi xados 
em murais de Cexats na capital e no interior carta-
zes de divulgação da campanha e ações nas redes 
sociais, como o sorteio de kits contendo livros, ta-
blet, pendrive e outros itens. O resultado foi di-
vulgado no evento Entre Amigos que encerrou a 
Semana do Fazendário na Fundação Sintaf. A ga-
nhadora do sorteio no Facebook foi a fazendária 

O evento Entre Amigos, em sua segunda edição, encerrou a programação da Semana do Fazendário 
da Sefaz-CE.

“Semanas 
como essa são 
importantes e 
devem ser sempre 
vivenciadas”.
Susie Marino
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Campanha Você Conhece Tudo que a Fundação Realiza? Programa de Educação Fiscal

Para ver todas as fotos do evento Entre Amigos, acesse o 
Facebook da Fundação Sintaf clicando aqui.

Seminário História da Sefaz e Educação Fiscal

Entre Amigos edição Fazendário

Rita Franco, e a vencedora do sorteio no Instagram 
foi a engenheira de alimentos, Elane Clayce Lopes. 

O Entre Amigos, em sua segunda edição, home-
nageou o Dia do Fazendário. No evento foi reali-
zada exposição de livros de autores fazendários 
e de obras de arte do fazendário Gladstone de 
Alencar, e Show de Talentos que encantou todos 
os presentes. Os talentos fazendários que se apre-
sentaram foram Francisco Ozanan Bezerra, Fátima 
Gondim, Luiz Fernando Pinheiro, Luiz Kenedy de 
Oliveira, Elenilda dos Santos, Juanita Mota, Rita 
Franco e Antônio Sampaio. 

A presidente da AAFEC, Elenilda dos Santos, na 
abertura do evento, disse estar feliz com a inte-

gração entre todos que fazem parte da Sefaz pro-
porcionada pela Semana do Fazendário. “E para 
fechar com chave de ouro estamos hoje aqui na 
Fundação”, afi rmou Elenilda. 

Da mesa forma, o diretor do Sintaf, Carlos Brasil, 
agradeceu a Fundação Sintaf pela realização de 
eventos que contribuem para a união dos fazen-
dários e saudou os aposentados. “Gostaria espe-
cialmente de saudar os aposentados, pois se so-
mos o que somos hoje devemos aos aposentados 
que nos antecederam. Subimos em ombros de 
gigantes”, declarou o diretor. 

A Diretora de Inclusão Social, Cidadania e Cultu-
ra da Fundação, Susie Marino, parabenizou todas 
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GALERIA DE FOTOS

Semana do Fazendário{ {

Cexat Crato Sefaz IV em Fortaleza

Palestra em comemoração aos 18 anos 
do Programa de Educação Fiscal (PEF) no 
auditório da Sefaz III

Representantes das entidades fazendárias no 
Seminário História da Sefaz e Educação Fiscal 
realizado na Cexat de Juazeiro do Norte

Expoisição de obras do fazendário e 
arista plástico, Gladstone de Alencar

Apresentação do Coral da Sefaz Colaboradores da Fundação Sintaf Fazendários presentes no Entre Amigos Susie Marino Fazendários presentes no Entre Amigos Fazendários presentes no Entre Amigos Fazendários presentesParticipantes do Show de Talentos 

Fátima Gondim no Show de 
Talentos

Luiz Fernando Pinheiro no 
Show de Talentos

Luiz Kenedy de Oliveira no Show de 
Talentos

Antônio Sampaio no 
Show de Talentos Rita Franco no Show de Talentos

Ganhadora do sorteio nas 
redes sociais, Rita Franco

Juanita Mota de Lima e Elenilda dos Santos 
no Show de Talentos

Cexat RussasCexat Juazeiro do Norte

as entidades apoia-
doras, como Sintaf, 
Cafaz e AAFEC, que 
proporcionaram uma 
semana de atividades 
e eventos que eviden-
ciaram a importância 
do fazendário. “Sema-
nas como essa são im-
portantes e devem ser 
sempre vivenciadas. É 
fundamental ser pro-
porcionado para nós 
momentos como esses que tivemos a oportunida-
de de debater sobre temas importantes para nós, 
onde a gente praticou esportes e participou de 

“Se somos o 
que somos hoje 
devemos aos 
aposentados que 
nos antecederam. 
Subimos em 
ombros de 
gigantes”.
Carlos Brasil, sobre os 
fazendários aposentados

atividades de cultura e lazer como a que estamos 
vivenciando hoje aqui ”, disse Susie

A Semana do Fazendário contou com programação diversifi ca-
da entre eventos nas unidades da capital e do interior
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SUPLENTES ASSUMEM VAGAS 
NO CONSELHO CURADOR DA 
FUNDAÇÃO SINTAF

Na última reunião do Conselho Curador, fazendários que 
ocupavam a suplência do Conselho assumiram 5 vagas 

existentes no Conselho. Os novos Conselheiros titulares são: 
Ana Isabelle Gomes Pereira Santos, Carlos Brasil Gouveia, 
Imaculada Maria Vidal da Silva, Maria do Carmo Moreira 
Serra Azul e Yvelise Benzi Sales.

[FIQUE POR DENTRO]

CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO É FIRMADO 
ENTRE A FUNDAÇÃO SINTAF E TRIBUNAL 
DE CONTAS DO ESTADO

[INSTITUCIONAL]

A Fundação Sintaf e o Tribunal de Contas do 
Estado do Ceará (TCE) assinaram no últi-
mo dia 9 de setembro convênio de coo-

peração e intercâmbio, na sede do TCE. A parceria 
tem o intuito de desenvolver ações na área de ci-
dadania e educação fi scal, promovendo a difusão 
de conhecimentos técnicos, científi cos e políticas 
estratégicas, bem como fortalecendo o desenvol-
vimento sustentável e a prática do controle social.

Estiveram presentes na ocasião os membros da 
Diretoria Executiva da Fundação Sintaf, Alexandre 
Cialdini, Germana Belchior e Saulo Braga, a presi-
dente do Conselho Curador, Valéria Brasil, o presi-
dente do TCE, Edilberto Pontes, o Assessor Admi-
nistrativo do TCE, Gabriel Teixeira, o Secretário de 
Controle Externo, Raimir Holanda e a Assessora de 
Comunicação do TCE, Kelly de Castro.

A parceria terá como uma das primeiras ações o 
desenvolvimento de capacitações por meio de ví-
deo aulas. A estrutura tecnológica e física será dis-
ponibilizada pelo TCE, e a equipe de facilitadores 
pela Fundação Sintaf. Para Edilberto Pontes, será o 
primeiro passo de uma série de iniciativas. “A Fun-
dação tem se destacado. Tenho acompanhado. E 

mesmo com poucos recursos consegue produzir 
um trabalho relevante”, afi rma o presidente.

O Diretor Geral da Fundação, Alexandre Cialdini, 
acredita que será uma grande oportunidade para 
a Fundação aperfeiçoar técnicas e procedimentos 
junto ao TCE. “Iremos colocar à disposição do tri-
bunal o quadro técnico da Fundação para que a 
gente possa desenvolver projetos na área de fi -
nanças e controle, além de estabelecer relação 
também com o Programa de Educação Fiscal que 
a Fundação já desenvolve”, comenta Alexandre. 

CURSO DE INTRODUÇÃO À PESQUISA 
EM FINANÇAS PÚBLICAS É REALIZADO 
NA FUNDAÇÃO SINTAF

F oi realizado durante os dias 13 a 16 de se-
tembro, o Curso de Introdução à Pesquisa 
em Finanças Públicas na Fundação Sintaf. 

A iniciativa teve como objetivo capacitar pesqui-
sadores do Observatório de Finanças Públicas do 
Ceará (Ofi ce), servidores fazendários e demais in-
teressados em desenvolver pesquisas de natureza 
quantitativa ou qualitativa de temas relacionados 
a Finanças Públicas.

Ao longo da semana, foram abordados temas 
como Metodologia da Pesquisa, Introdução à 
Educação Fiscal, Introdução à Economia do Setor 
Público e Introdução à Contabilidade Pública.

Os facilitadores do curso foram os fazendários e 
membros do Conselho Curador da Fundação Sin-
taf, Imaculada Vidal, Carlos Eduardo Marino e Lú-
cio Maia, e a Diretora Técnico-Científi ca da insti-
tuição, Germana Belchior.

O curso, além de ser um dos requisitos para o in-
gresso dos novos bolsistas no Ofi ce, também tem 
o objetivo de tornar conhecida a pesquisa na área 
de Finanças Públicas, assim como informar a so-
ciedade da importância de se exercer a cidadania.
  
“Temos a intenção de tornar mais conhecida infor-
mações a respeito das Finanças Públicas do Estado 
em uma linguagem mais acessível a todos para 
que as pessoas possam entender a sua importân-
cia para toda a sociedade que deve fi scalizar. A 
maioria dos recursos públicos vem dos tributos”, 
explica Lúcio, pesquisador do Ofi ce e Conselheiro 
da Fundação Sintaf. 

Germana Belchior foi facilitadora do Módulo de Metodologia 
da Pesquisa

O Módulo Introdução à Educação Fiscal foi ministrado por 
Imaculada Vidal

Carlos Eduardo Marino ministrou o Módulo Introdução à 
Economia do Setor Público

[ENSINO]

Edilberto Pontes e Alexandre Cialdini assinam convênio entre a 
Fundação Sintaf e o TCE



Edição 14 | Out 2016 Edição 14 | Out 2016

6 7

Fundação Informa Fundação Informa

N
os últimos meses de agos-
to e setembro, foi realizada 
nova seleção para Pesqui-

sadores Júnior do Observatório de 
Finanças Públicas do Ceará (Ofi ce). 
Após processos de inscrição, prova 
e entrevista, foram selecionados dois 
bolsistas que atuarão nas áreas de 
Ciências Contábeis e Ciências Econô-
micas e Finanças.

Os bolsistas selecionados também 
fi zeram o Curso de Introdução à 
Pesquisa em Finanças Públicas, que 
consistiu na última etapa da seleção 
para o Ofi ce. A capacitação é um cur-
so de nivelamento preparatório para o início das 
atividades no Observatório. 

O Ofi ce é formado por uma equipe de pesquisa-
dores (juniores e orientadores) que desenvolvem 
funções específi cas de áreas relacionadas a Finan-

ças Públicas, assim como trabalham de forma in-
terdisciplinar. Os pesquisadores bolsistas realizam 
principalmente a coleta de dados de balanços or-
çamentários e outros demonstrativos. 

Todo o levantamento de dados é posteriormente 

NOVOS BOLSISTAS INICIAM 
ATIVIDADES NO OBSERVATÓRIO 
DE FINANÇAS PÚBLICAS 
DO CEARÁ (OFICE)

Pesquisadores Juniores do Observatório de Finanças Públi-
cas do Ceará (Ofi ce)

Nathaniel Rocha, Gerson Ribeiro e Arley 
Santos

[PESQUISA] [PESQUISA]

analisado e interpretado com objetivo 
de elaborar os trabalhos que são compi-
lados na publicação bimestral do Ofi ce, 
a Panorama Fiscal. O processo é realiza-
do sob a supervisão dos pesquisadores 
orientadores. 
Atualmente a equipe do Ofi ce é compos-
ta pelos pesquisadores júnior Arley San-
tos, Gerson Ribeiro e Nathaniel Rocha, e 
os pesquisadores orientadores e fazen-
dários, Germana Belchior, Lúcio Maia e 
Carlos Eduardo Marino. 

De acordo com o Pesquisador Orienta-
dor, Carlos Eduardo,  o Ofi ce tem se tornado re-
conhecido no meio acadêmico como um centro 
produtor de conhecimento na área de Finanças 
Públicas. “A expectativa é que o Ofi ce continue 
com o trabalho dos pesquisadores produzindo 
análises úteis para o entendimento pela sociedade 
dos problemas relativos às Finanças Públicas do 
Ceará”, conclui o pesquisador. 

O Pesquisador Júnior, Nathaniel Rocha, enfatiza a 
importância do trabalho do Ofi ce para tornar mais 
visível as informações a respeito das Finanças Pú-
blicas do Estado e diz estar motivado com o traba-
lho inovador de pesquisa do Observatório. “Como 
quero seguir carreira acadêmica, o aprendizado 
está sendo muito importante. Minha expectativa é 
aumentar o alcance da revista Panorama, e quem 

sabe publicar artigos em congressos com o traba-
lho realizado aqui”, afi rma o pesquisador. 

Para o Pesquisador Júnior, Gersón Ribeiro, é fun-
damental a exis-
tência de uma 
instituição que 
oferece à socie-
dade um acom-
panhamento das 
contas públicas, 
disseminando co-
nhecimento e ge-
rando maior cons-
cientização do 
cidadão acerca da 
questão fi scal do 
seu estado 

O Ofi ce é formado 
por uma equipe 
de pesquisadores 
(juniores e 
orientadores) 
que desenvolvem 
funções nas áreas de 
Finanças Públicas, 
assim como 
trabalham de forma 
interdisciplinar.

Para acessar a última 
edição da Panorama, 
bem como as ante-
riores, clique aqui ou 
acesse fundacao.org.
br/panoramafi scal
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A gestão, além de trabalhar com foco em sua 
missão, atua no sentido de resguardar, valorizar 
e cuidar de seus servidores, mantendo instala-
ções e locais de trabalho adequados, em con-
dições ideais de funcionamento, com melhorias 
nos turnos e horários de trabalho, preservando 
os locais de acesso e buscando junto aos órgãos 
competentes segurança no entorno de suas uni-
dades. Realiza melhorias constantes no Plano de 
Cargo e Carreira e Lei Orgânica, com valorização 
e manutenção permanente do poder aquisitivo 
de seus servidores.

O sindicato ou associação, no caso da magistra-
tura, funcionam muito mais como uma entidade 
política de geração de demanda, agregação, mo-
bilização e forte atuação externa junto aos órgãos 
e entidades, no interesse da categoria.

No caso dos fazendários cearenses, além de 
sermos carreira essencial e típica de Estado, ga-
nhamos destaque por sermos o único Estado do 
Brasil onde o Fisco tem suas autonomias previs-
tas na Constituição Estadual, no artigo 153-A 
do capítulo III.

Como categoria, creio que exercemos muito pou-
co nossas prerrogativas e não nos impomos como 
carreira de Estado, sendo tratados como simples 
agentes encarregados de serviços públicos.

P or meio da Emenda nº 81 à Constituição 
Estadual, nós, fazendários cearenses, fo-
mos formalmente considerados integran-

tes de uma Carreira Típica de Estado. De direito já 
o somos, mas de fato, nem tanto.

As Carreiras Típicas de Estado são aquelas que 
exercem atribuições relacionadas à expressão do 
Poder Estatal, não possuindo, portanto, corres-
pondência no setor privado. Assim, as funções 
stricto sensu são intransferíveis, logo, exclusivas e 
permanentes do Estado. 

São carreiras que, por integrarem o núcleo es-
tratégico do Estado, requerem maior capacita-
ção e responsabilidade.

Em uma Carreira Típica de Estado, categoria e 
administração trabalham juntas, com participa-
ção efetiva na gestão e defi nição de estratégias, 
além do desenvolvimento e melhoria da gover-
nança e dos processos para aumento de efi ciên-
cia e produtividade.

As prerrogativas e direitos que amparam uma car-
reira desta natureza são diretamente proporcio-
nais aos deveres e responsabilidades a que estão 
submetidos seus integrantes. Além disso, a cons-
ciência e o compromisso social são permanentes.

A administração fortalece e valoriza seus servi-
dores. Muitas demandas sobre prerrogativas, 
garantias, direitos, pleitos legais e justos são 
resolvidos e encaminhados de ofício pela pró-
pria administração.

QUANDO SEREMOS 
UMA CARREIRA TÍPICA 
DE ESTADO?

[OPINIÃO] POR PEDRO VIEIRA

Pedro Vieira é Auditor Fiscal de Tecnologia da 
Informação da Receita Estadual e diretor do 
Sintaf Ceará (pedro.vieira@sintafce.org.br)

Se você tem interesse em escrever para a nossa coluna [Opinião], entre em contato conosco por meio do e-mail 
fundacao@fundacaosintaf.org.br ou do telefone (85) 3223.6644

[PERFIL] SUSIE MARINO

QUEM FAZ 
A DIFERENÇA

A dedicação a causas sociais e o cuidado 
com o outro caracterizam uma das mais 
belas formas de viver. É dessa forma que 

a fazendária e Diretora de Inclusão Social, Cida-
dania e Cultura da Fundação Sintaf, Susie Marino, 
enxerga a vida.

Natural de Recife, Susie é de família pernambu-
cana, casada e mãe de quatro fi lhos. Seu pai fa-
leceu há alguns anos e sua mãe hoje está com 
80 anos. Ainda cursando a faculdade de Ciên-
cias Contábeis na Universidade Estadual do Cea-
rá (Uece), passou em concurso para o Banco do 
Estado do Maranhão e para a Secretaria da Fa-
zenda (Sefaz), em 1990, tornando-se fazendária. 
“Desisti do emprego no Banco e assumi a Sefaz 
no interior. Gostei muito da atividade e fui fi can-
do, e hoje ser fazendária é motivo de orgulho e 
satisfação”, comenta Susie.

Atualmente, a fazendária trabalha no Plantão Tri-
butário da Sefaz e exerce a função de Diretora da 
Fundação Sintaf na área de Inclusão Social, Cida-
dania e Cultura. Segundo ela, o contato com a 
instituição existe desde sua criação, quando ainda 
possuía ações mais voltadas para o ensino e a pes-
quisa. Ela fala que sua participação mais atuante 
foi quando foram iniciadas as ações de inclusão 
social em comunidades do entorno da Sefaz.

Susie faz parte do Programa de Inclusão Social da 
Fundação Sintaf (ProSocial) desde sua origem há 
quatro anos. Para ela, é fundamental que haja o 
engajamento nas causas sociais de forma ativa. 
“Muitas vezes, temos a inclinação de apenas recla-
marmos, mas não nos engajamos na tentativa de 
solucionarmos os problemas. Acredito que com o 
avançar de nossa sociedade, mais e mais pessoas 

vão dedicar parte de seu tempo a atividades vo-
luntárias”, refl ete a diretora.

A fazendária conta que durante o Curso de Mestra-
do em Economia do Setor Público da Universidade 
Federal do Ceará (UFC) desenvolveu pesquisa com 
intuito de avaliar políticas públicas da área tributá-
ria e acabou percebendo que há carência de pro-
cessos de avaliação de resultados dessas políticas. 
“Desenvolvemos nossas atividades testando políti-
cas, muitas das quais de custo muito elevado. A 
avaliação é sempre esquecida”, afi rma Susie.

Como Diretora da Fundação, cargo assumido 
este ano, Susie se sente desafi ada e em contínuo 
crescimento, assim como a instituição. Segundo 
ela, a Fundação está em busca da excelência, o 
que se deve ao fato de contar com colaboradores 
motivados, qualifi cados academicamente e cons-
cientes da necessidade de contribuir com desen-
volvimento técnico-científi co e de promover ações 
pautadas na promoção da justiça social.

Já no que diz respeito ao seu tempo livre, Susie 
prefere estar com a família, mas também é adepta 
da prática de atividades físicas e gosta de assistir 
fi lmes. Seus diretores favoritos são Spielberg e Ku-
brick. “Além desses gênios, têm alguns dos fi lmes 
do Almodóvar, Lynch e Lars von Trier são maravi-
lhosos”, comenta ela.

Escolher atuar e se dedicar ao trabalho social 
são tarefas desafi adoras. Exige tempo e esforço. 
Mas, acima de tudo, é necessário amar o que se 
faz. Susie demonstra isso, pois ama o que faz. É 
assim que se faz a diferença. Muitas vezes é um 
trabalho de formiguinha, mas que pode mudar 
toda uma realidade. 
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Ingressar no serviço público 
Requer esforço e determinação
Longos anos de estudo
Para vencer a seleção

Depois do resultado vem a espera
Pela nomeação, quanta ansiedade!
A partir dela é que se assume
De fato a responsabilidade

Desde então com todo respeito
Acolhemos com humanidade 
Atendendo do melhor jeito
A nossa sociedade

O bom funcionário público 
Mesmo censurado
Desempenha sua função
Embora mal remunerado

FUNCIONÁRIO PÚBLICO
FÁTIMA GONDIM

Pra obter aumento de salário
Tem que fazer greve e protestar
Seja bancário, professor ou fazendário
Para sua classe beneficiar 

Aqui está, meu senhor
Esculturado o perfil
Do servidor concursado 
Do meu querido Brasil

[CULTURA] POR FÁTIMA GONDIM

EXPEDIENTE

Assessoria de Comunicação: Marcella Macena (Mtb 
3183). Projeto Gráfico e Diagramação: Rachel Lima. 
Diretoria Executiva: Alexandre Cialdini (Diretor-
Geral), Germana Belchior (Diretora Técnico-Cientifíca), 
Saulo Braga (Diretor Administrativo-Financeiro) 
e Susie Marino (Diretora de Cidadania, Inclusão 
Social e Cultura). Conselho Curador: Valéria Brasil 
(Presidente), Francisco Ozanan (1º Secretário) e Lúcia 
de Fátima Muniz (2ª Secretária). Conselho Fiscal: 
Jucélio Praciano, Luana Emidio e José Garrido Braga.  
Fundação Sintaf de Ensino, Pesquisa, 
Desenvolvimento Tecnológico e Cultural: Rua Padre 
Mororó, 952 - Centro, Fortaleza - Ceará - Brasil | CEP 
60015-220 | CNPJ 10.321.543/0001-64 | 
Telefone: (85) 3223.6644 
Site: www.fundacaosintaf.org.br  
E-mail: fundacao@fundacaosintaf.org.br 
Whtasapp: 85 992223.2180 
F Fundação Sintaf  
I @fundacaosintaf 

Críticas, sugestões, ideias para novas 
pautas... O que você tem a acrescentar 
ao nosso Fundação Informa? Estamos 
aguardando sua colaboração! 
Fale com a gente, todos os contatos 
estão no Expediente.

ESSE CANAL DE 
COMUNICAÇÃO 
TAMBÉM É SEU!


