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[Institucional]

Fundação Sintaf e Sintaf firmam convênio com a 
Fundação UECE para realização de Curso de Mestrado

A Fundação Sintaf e 
o Sindicato dos Fa-
zendários do Cea-

rá (Sintaf), no intuito de 
oferecer novas oportuni-
dades de pós-graduação 
para os fazendários, fir-
maram convênio de co-
operação e intercâmbio 
técnico-científico com a 
Fundação da Universi-
dade Estadual do Ceará 
(Funece), por meio do 
Instituto de Estudos, Pes-
quisas e Projetos (Iepro). 
A parceria viabilizou a 
realização do Mestrado 
Profissional em Gestão de Negócios Turísticos. 
 
A oferta do mestrado atende à demanda de um grupo 
de servidores, que buscava qualificação em cursos de 
pós-graduação stritu sensu (mestrado e doutorado). 
No caso do Mestrado em Gestão de Negócios Turísti-
cos, haverá duas linhas de pesquisa disponibilizadas. 
Uma será “Turismo, Território e Desenvolvimento Local” 
enquanto a outra, “Política, Estratégia e Gestão dos Ne-
gócios Turísticos”.

Dentre os principais objetivos das linhas de pesquisa do 
Mestrado, estão a análise de processos de produção 
territorial, impactos socioambientais e políticas públi-
cas e privadas decorrentes dos negócios turísticos; a 
compreensão do turismo como processo de desenvol-
vimento regional, local e fonte geradora de tributos; e 
a transmissão de teorias, métodos e tecnologias para 
gestores e planejadores de políticas territoriais com ba-
ses sustentáveis. 

Nos últimos dias 28 e 29 de outubro, foi realizada se-
leção para 20 vagas destinadas à fazendários gradua-
dos em quaisquer áreas e filiados ao Sintaf. O processo 
seletivo contou com prova escrita de conhecimentos e 
língua estrangeira, entrevista e análise curricular.

A previsão de início das aulas é 9 de novembro, com 
duração de dois anos. O curso acontecerá na Universi-

dade do Parlamento Cearense (Unipace). No total, se-
rão 12 disciplinas que somam 810 h/a, com 360 horas/
aula voltadas ao curso presencial e 450 h/a reservadas 
para o desenvolvimento da dissertação. 

De acordo com a Diretora Técnico-Científica da Funda-
ção Sintaf, Germana Belchior, o curso irá proporcionar 
uma formação profissional e acadêmica para os servi-
dores, contribuindo para o exercício de suas atividades 
na Sefaz e de sua percepção de mundo.  “É preciso 
pensar que o servidor fazendário deve se capacitar não 
apenas em tributação propriamente dita, mas há vários 
temas que dialogam e permeiam a gestão tributária, 
como é o caso do turismo”, analisa ela. 

Germana enfatiza que a Fundação Sintaf está aberta 
e atenta às necessidades de formação do servidor fa-
zendário, bem como busca fomentar outras áreas de 
atuação e de incentivo à pesquisa e à formação, na 
medida em que o conhecimento não pode ser visto de 
forma fragmentada e engessada. “Toda forma de co-
nhecimento é válida e deve ser estimulada, pois desper-
ta o espírito crítico do pesquisador e o motiva a buscar 
novos caminhos e possibilidades”, afirma a diretora. 
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Diretor-geral da Fundação Sintaf, Paulo Rossano, e diretores do Sintaf participaram de reunião para 
assinatura do convênio com a Fundação da Universidade Estadual do Ceará (UECE).
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[Pesquisa]

Observatório de Finanças Públicas 
do Ceará (Ofice) completa dois 
meses de funcionamento

Após dois meses do início das atividades do Ob-
servatório de Finanças Públicas do Ceará (Ofice), 
os pesquisadores do centro de estudo e pesquisa 

irão lançar no final do mês de novembro sua primeira 
publicação, intitulada Panorama Fiscal. A publicação 
divulgará para a sociedade o resultado do trabalho de 
coleta de dados, interpretação e estudos realizados ao 
longo dos meses de setembro e outubro.  

O Ofice é formado por uma equipe de pesquisadores 
(juniores e orientadores) das áreas de Ciências Con-
tábeis, Direito e Economia, que desenvolvem funções 
específicas de cada área, assim como trabalham de 
forma interdisciplinar. As atividades desenvolvidas são 
de pesquisa, análise e divulgação de relatórios, com 
linguagem acessível e considerando o rigor científico, 
contendo informações acerca dos recursos arrecada-
dos pelo Estado e sobre a aplicação destes recursos, 
contribuindo para o controle social. 

Os pesquisadores bolsistas realizam principalmente 
a coleta de dados de balanços orçamentários e ou-
tros demonstrativos. Todo o levantamento de dados 
é posteriormente analisado com base na Constitui-
ção Federal e demais dispositivos legais, como a Lei 
de Responsabilidade Fiscal. O processo é realizado sob 
a supervisão dos pesquisadores orientadores que são 
responsáveis por interpretar e elaborar os relatórios 
que são compilados na publicação bimestral do Ofice, 
a Revista Panorama Fiscal.  

Para a pesquisadora Penélope Rabelo, o trabalho 
 realizado no Ofice pelos pesquisadores bolsistas, nesse 
primeiro momento, é proporcional ao nível de conhe-
cimento e à pouca experiência que cada um possui 
em analisar balanços orçamentários e interpretá-los. 
“Temos aprendido muito. Estamos analisando e estu-
dando os dados que coletamos e aos poucos vamos 
progredindo na pesquisa”, comenta ela. 

Além de atividades realizadas internamente, os pes-
quisadores bolsistas também participam de eventos 
que abordam temáticas voltadas à área de Finanças 
Públicas e é exigido que estejam em constante aperfei-
çoamento de seus conhecimentos. Recentemente, eles 
cursaram a Oficina de Pesquisa da Fundação Sintaf, 
ministrada pela pesquisadora Germana Belchior, e es-
tão matriculados no curso online “Disseminadores de 
Educação Fiscal” da ESAF.   

Segundo a pesquisadora Nathyele de Oliveira, o Ofice 
proporciona para ela uma rica troca de saberes e no-
vos conhecimentos. “É uma linguagem nova. Todos 
nós nos ajudamos. O ambiente de trabalho é muito 
tranquilo, o que favorece um bom desenvolvimento 
das atividades. E também, nossa equipe deu certo”, 
reflete ela. 

Da mesma forma, o pesquisador Arley Santos acredita 
que, apesar de certa dificuldade inicial, o bom entro-
samento entre os pesquisadores foi fundamental. “De 
início tivemos dificuldade, pois não tínhamos muito 
contato com a realidade das finanças na área pública. 
Mas nossa relação deu certo desde o começo, então 
estamos sempre nos ajudando e compartilhando in-
formações”, pondera ele.

Pesquisadores Bolsistas do Ofice trabalham em sala na sede da 
Fundação Sintaf
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Capacitações do Projeto “Jovem Bolsista” 
serão concluídas em novembro

O curso de qualificação profissional do Projeto 
“Jovem Bolsista” encerrará suas aulas no dia 17 
de novembro após três meses de capacitação. 

Ao todo, 50 jovens, estudantes da rede pública, irão 
concluir com êxito o curso que faz parte das linhas de 
ação do Programa “Primeiro Passo”, uma das ações 
de políticas públicas do Estado direcionadas para a ju-
ventude.

A iniciativa foi desenvolvida pela Secretaria da Fazen-
da (Sefaz) e Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento 
Social (STDS), em parceria com Fundação Sintaf e Ong 
Velaumar. O intuito é criar oportunidades voltadas à 
cidadania e a inclusão social e profissional, proporcio-
nando o aprendizado prático e experiências que possi-
bilitem o crescimento profissional e pessoal de jovens 
oriundos da rede pública de ensino.

O curso, que teve início em agosto, foi dividido em 
módulos que trataram de diversos assuntos, como: 
Cidadania e Direitos Humanos; Juventude, Saúde, Di-
reitos Sexuais e Reprodutivos e Relações de Gêneros; 
Empreendedorismo e Educação Fiscal; Seminário Te-
mático; Informática Básica; e Específico (curso de au-
xiliar administrativo e auxiliar turístico).

No módulo de empreendedorismo, os estudantes tive-
ram uma formação em Educação Fiscal, que foi minis-
trada por Germana Belchior, Diretora Técnico-científi-
ca da Fundação Sintaf.

Segundo a professora da capacitação, disponibilizada 
pela Sobef, empresa executora da STDS, Rosane Xa-
vier, além dos módulos abordados durante o curso, 

os alunos tiveram oportunidade de realizar atividades 
complementares. Foram organizadas ações de cidada-
nia e voluntariado, visitas a espaços culturais, viagens 
de estudo e aulas de ginástica laboral. “Nesse projeto, 
nosso objetivo é também trabalhar a essência huma-
na”, comenta Rosane.

A professora explica que no último módulo do curso, 
o Específico, os alunos tiveram que criar, no caso da 
turma do curso de auxiliar administrativo, empresas 
fictícias e, no caso da turma do curso de auxiliar tu-
rístico, um grupo de guias turísticos. As turmas uti-
lizaram como espaço de atuação das empresas e do 
grupo o Centro de Cultura e Arte, Dragão Do Mar.

De acordo com Rosane, a ideia é que eles possam co-
locar em prática tudo o que foi aprendido. “Eles ti-
veram que organizar, desde o organograma, no caso 
da empresa, até os locais onde seriam realizadas as 
atividades. Percebi que alguns deles se identificaram 
com o trabalho. E é isso que queremos também. Fazer 
com que eles se descubram profissionalmente e pesso-
almente”, avalia Rosane. 

A aluna Janaína Teixeira, da turma de auxiliar turís-
tico, está cursando o último ano do ensino médio e 
foi nomeada pela professora como a coordenadora 
dos trabalhos do grupo de guias turísticos. De acordo 
com ela, a experiência e conhecimento adquiridos ao 
longo da capacitação foram bastante enriquecedores. 
“Aprendemos a falar melhor e como colocar nossas 
opiniões, já que todos temos visões diferentes. Não fi-
camos na mesmice. Nossas aulas não ficaram na mes-
mice. Fomos conhecer locais, como a caixa Cultural, 

Turma de Auxiliar Turístico do Projeto “Jovem Bolsista”
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Dragão do Mar, a praia. Turismo é isso. É Conhecer 
locais, pesquisar, se deslocar”, conta Janaína.

Para Bianca Goes, aluna do curso de auxiliar turístico, 
o conhecimento pessoal foi o maior aprendizado que 
a capacitação lhe proporcionou. “Hoje eu me conheço 
melhor. Tem coisas que tenho capacidade de fazer que 
eu não sabia que tinha. Gosto de pesquisar e saber 
mais sobre a história e cultura dos locais. Vi que preci-
sava conhecer mais, por exemplo, sobre o local onde 

moro desde que nasci, o Poço da Draga”, reflete ela.

No caso de Gledson de Paula e Marília Sales, alunos 
do curso de auxiliar turístico, o “Jovem Bolsista” possi-
bilitou que os seus horizontes pudessem se expandir e 
eles fossem instigados a descobrir o que querem seguir 
como carreira profissional. A professora do curso ga-
rante que essa é uma escolha que irá influir no futuro 
profissional de cada um. “O que eles decidirem agora 
vai repercutir no futuro deles”, afirma Rosane. 

[Social]

Fundação Sintaf promove 
I Oficina de Pesquisa

A “I Oficina de Pesquisa: como elaborar artigos 
científicos” foi realizada no dia 7 de outubro na 
sede da Fundação Sintaf.  A capacitação foi mi-

nistrada pela Diretora Técnico-Científica e professora, 
Germana Belchior. Dentre os participantes da oficina, 
estiveram presentes fazendários, estudantes, pesqui-
sadores bolsistas do Observatório de Finanças Públi-
cas do Ceará (Ofice) e funcionários da Associação dos 
Aposentados Fazendários (AAFEC).
 
A inciativa surgiu da necessidade de aperfeiçoar os 
conhecimentos de servidores fazendários, que cur-
sam pós-graduação, acerca da elaboração e desen-
volvimento de trabalhos acadêmicos.  A partir disso, 
fazendários e todos os interessados na capacitação 
puderam se inscrever para participar da oficina, que 
abordou diversos assuntos que se relacionam com a 
pesquisa científica.
 
Como forma de aliar o conhecimento à prática do vo-
luntariado, a inscrição se baseou na doação de livros 
infanto-juvenis que serão destinados a bibliotecas co-
munitárias, no âmbito do Projeto de Inclusão Social 
(ProSocial) da Fundação Sintaf, desenvolvido em par-
ceria com o Sintaf, Sefaz, STDS, AAFEC e ONG Velau-
mar. 
 
Oficina

Durante a capacitação, Germana apresentou um pa-
norama sobre temas como paradigmas do conheci-
mento, natureza da pesquisa, metodologia científica, 
tipos de métodos científicos e concluiu com a expo-
sição do passo a passo para se elaborar um artigo 
científico. “O artigo é a base para qualquer trabalho 
acadêmico que você vá produzir”, explicou a diretora 
que é mestra e doutora em Direito e professora da 
Faculdade 7 de Setembro.
 
O pesquisador bolsista do Ofice, Arley Santos, acredita 
que é engrandecedor participar de capacitações como 
a oficina de pesquisa promovida pela Fundação Sintaf. 
“Abre a nossa visão para criarmos e pesquisarmos algo 

novo. A oficina está me fazendo questionar mais e me 
instigando a pesquisar”, pontuou Arley. 
 
Para a fazendária Cláudia Sousa, a oficina foi uma 
ideia brilhante para as pessoas que estão afastadas há 
algum tempo dos estudos acadêmicos. “Participar de 
uma oficina como essa nos dá um norte até para fa-
zermos nossos projetos de mestrado ou doutorado”, 
afirmou ela. 
 
A engenheira civil e estudante de Direito, Fernanda 
Maria Cunha, ponderou que é fundamental estar sem-
pre se aperfeiçoando e ampliando o conhecimento 
sobre os mais diversos assuntos. “É muito importan-
te aprender, por exemplo, as metodologias para que 
possamos escrever um bom artigo. Muitas vezes nos 
acomodamos e ficamos muito limitados com o pouco 
que aprendemos na graduação”, refletiu Fernanda.

Diante da boa aceitação do público, a Fundação está 
elaborando um projeto de um curso mais completo 
sobre metodologia científica. Segundo Germana, in-
felizmente existe uma lacuna nessa área do conheci-
mento, pois a temática é geralmente ministrada de 
forma superficial ou, quando é feita durante a gradu-
ação, não lhe é dada a devida importância.

[Ensino]

Germana Belchior ministra aula na I Oficina de Pesquisa da Fun-
dação Sintaf
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[Perfil] Luiza de Marilac Lima Ferreira

Quando uma vida é definida 
por lutas

Poucas pessoas no mundo podem dizer que luta-
ram por algo durante toda a sua vida. Não impor-
ta se a luta é por direitos civis, direitos trabalhistas, 

moradia, cidadania ou dignidade humana. São lutas 
que só existem porque ainda há aqueles que se dis-
põem a lutar por um mundo mais humano, justo e 
solidário. No caso de Luiza de Marilac Lima Ferreira, a 
luta por melhores condições de vida e de moradia da 
comunidade do Poço da Draga está no sangue.

Marilac é natural de Fortaleza, mais especificamente, 
como ela mesma fala “de Fortaleza do Poço”. Possui 
formação técnica em Enfermagem.  Faz parte de uma 
família de sete filhos nascidos e criados no Poço da 
Draga. Sua mãe, Rocilda Lima, foi a grande responsá-
vel por hoje ela e seus irmãos atuarem em prol da co-
munidade. Rocilda faleceu em 2011, deixando como 
legado a ONG Velaumar, que foi criada em 2004, 
como forma de continuar o trabalho realizado pela 
extinta Associação de Moradores.

Luiza conta que sua mãe sempre procurou fazer com 
que toda a família estivesse engajada em lutar pelos 
direitos, problemas e as necessidades dos que vivem 
na comunidade. “Querendo ou não tínhamos que fa-

zer algo. Ela praticamente 
exigia que todos participas-
sem. Na época da associa-
ção, o trabalho era todo 
dividido entre a família”, 
lembra ela. 

Atualmente, além do trabalho na Secretaria de Habi-
tação de Fortaleza (Habitafor), Marilac é presidente da 
Ong Velaumar. Atuam na Ong, também, a irmã, Izabel 
de Lima, que é diretora cultural da Velaumar e a filha, 
Jéssica. Mãe de quatro filhos, Luiza incentiva todos a 
estarem envolvidos com as lutas da comunidade. Sua 
filha Monique também participava das atividades da 
Ong, mas depois de casar e mudar para a França não 
teve como continuar o trabalho.

A Velaumar, de acordo com Marilac, aos poucos tem 
conseguido alcançar conquistas que podem parecer 
pequenas, mas fazem grande diferença na vida do 
Poço da Draga. A construção da quadra esportiva, so-
licitada há muitos anos pelos moradores, segundo Lui-
za, representou uma grande mudança no cotidiano da 
comunidade. “Os jovens não ficam tão ociosos. Toda 
semana fazem torneios. E tem o pessoal que traz suas 
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[Fique por dentro]

Foi realizado no último dia 29 de ou-
tubro, na sede da Fundação Sintaf, o 
“Chá Rosa”, promovido pelo Sintaf 

em parceria com a Cafaz. O evento teve 
como finalidade explanar sobre o Câncer 
de Mama, tendo em vista o movimento 
mundialmente conhecido como Outubro 
Rosa, que vem, ao longo dos anos, cons-
cientizando cada vez mais pessoas sobre a 
importância da “Prevenção do Câncer de 
Mama”.
 
O encontro reuniu fazendárias filiadas 
para um bate-papo com a mastologista, 
Dra. Cristiane Coutinho. Durante a conver-
sa foi discutido sobre os sintomas, prevenção, os tipos 
de tratamentos e dúvidas. Foi servido, ainda, um deli-
cioso chá da tarde para as presentes.

O “Chá Rosa” é uma iniciativa da Diretoria de Assun-
tos Culturais e Sociais do Sintaf, e tem como objetivo 

Sintaf promove “Chá Rosa” em apoio 
à Campanha Mundial de Prevenção do 
Câncer de Mama

discutir um tema preocupante e muito presente prin-
cipalmente na vida das mulheres.

Colabore também com o Fique Por Dentro e com-
partilhe boas práticas. Entre em contato pelo e-mail 
fundacao@fundacaosintaf.org.br e envie sua sugestão!

Fazendárias presentes no Chá Rosa realizado na sede da Fundação Sintaf
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[Cultura] Por Yolita Sá

Ele chegou
aproximou de mim
me estendeu a mão
e eu sorri
O tempo frio
branco nevada
embaraçada
tudo entendi
Ele chegou
caiu do céu
me aconchegou
uma boneca
me entregou
era Natal
Papai Noel
nunca esqueci.

Uma boneca 
de Natal
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barraquinhas para vender e arrecadar um dinheiro ex-
tra”, comenta ela.  

Na Ong, são realizados trabalhos principalmente na 
área social e cultural. Alguns deles em parceria com 
os fazendários. Uma união que para Marilac é o pilar 
de muitas mudanças ocorridas no Poço da Draga. Para 
ela, os maiores beneficiados com a atuação da Sefaz, 
Sintaf e Fundação Sintaf são os jovens e idosos devido 
a ações de capacitação profissional e culturais do pro-
jeto de inclusão social da Fundação Sintaf, ProSocial. É 
o caso das iniciativas “Jovem Bolsista e “Sarau do Poço 
da Draga”. 

Marilac fala que os jovens mudaram o ritmo e a pers-

pectiva de vida depois das capacitações e muitas se-
nhoras passaram a ter vida mais ativa depois que co-
meçaram a participar dos encontros do sarau. “É raro 
instituições se empenharem em trabalhar pelo social. 
Muitas vezes as instituições não fazem o mínimo. E 
eles fazem o máximo”, reflete ela.

Apesar da luta de Marilac, Izabel, Rocilda e de tantos 
outros ao longo de 100 anos de existência e resistên-
cia, o Poço da Draga continua lutando por direitos 
como saneamento básico e regularização fundiária. E 
se depender de Luiza de Marilac, essas são lutas que 
serão vencidas. “Tenho língua afiada para cobrar de 
políticos. Então, pode ter certeza que vou conseguir”, 
avisa ela.

[Opinião] Por  Lúcio Maia

O Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2016 do 
Estado do Ceará, enviado à Assembleia Legisla-
tiva pela Mensagem nº. 7.790/2015, prevê um 

gasto com Pessoal e Encargos Sociais no valor de R$ 
9.849,4 milhões contra R$ 9.015,0 milhões de 2015, 
o que representa um crescimento nominal de 9,3% 
(nove inteiros e trinta centésimos percentuais).

Vale ressaltar que esse acréscimo é para todas as des-
pesas com Pessoal e Encargos Sociais, tais como: rea-
juste salarial, progressões e promoções, crescimento 
vegetativo da folha, diárias, ajuda de custo, dentre 
outras.

Como o Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA) nos últimos doze meses está em 9,49% 
(nove inteiros e quarenta e nove centésimos percentu-
ais), o reajuste salarial do servidor  está comprometido 
porque sequer será reposto o índice inflacionário do 
período.

Dessa forma, para ser possível a reposição do poder 
de compra do servidor deve ocorrer uma alteração no 
percentual da despesa com pessoal e encargos sociais 
no Projeto da LOA, a partir de remanejamento de ou-
tras dotações orçamentárias, não implicando, assim, 
aumento no total do orçamento.

Reajuste do 
Servidor 
Público do 
Estado do Ceará 
para 2016
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