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Fundação Informa
O Boletim Virtual da Fundação Sintaf

CONSELHO CURADOR DA FUNDAÇÃO 
SINTAF TEM NOVOS MEMBROS

Durante o mês de 
outubro, novos 
membros do Con-

selho Curador passaram a 
integrar a equipe da Fun-
dação Sintaf.  Em reunião 
do Conselho, realizada no 
dia 4 de outubro, fazendá-
rios que ocupavam a fun-
ção de suplente assumi-
ram vagas de Conselheiros 
Titulares e em Assembleia 
do Sindicato dos Fazendá-
rios, que ocorreu no dia 14 
de outubro, foram escolhi-
dos os novos suplentes. 

A escolha em Assembleia dos novos Conselheiros 
está prevista no Estatuto da Fundação Sintaf. Na 
última reunião do Conselho, que aconteceu no dia 
8 de novembro, os novos membros tomaram pos-
se e receberam seus diplomas. Eles terão mandato 
até o fim da atual gestão do Conselho Curador e 
Diretoria Executiva, que vai até 2018. 

Os novos 
Conselhei-
ros são: 
Ana Isabel-
le Gomes 
Pereira San-
tos, Carlos 
Brasil Gou-
veia, Ima-
culada Ma-
ria Vidal da 
Silva, Maria 

do Carmo Moreira Serra Azul, Yvelise Benzi Sales. E 
os novos suplentes são: Márcio Luiz Carlos de Morais, 
Fabrizio Gomes dos Santos, Maria Aila Gomes Perei-
ra, Paulo Rossano Freitas e Joelina Barros.

Para Joelina Barros, fazendária que já ocupou a 
função de Diretora Administrativo-Financeira da 
Fundação, ser Conselheira da Fundação é uma 
oportunidade de estar mais próxima do traba-
lho desenvolvido pela instituição, acompanhar 
os projetos, especialmente na área social, e con-
tribuir para que a Fundação seja cada vez mais 
reconhecida como exemplo e modelo para os fis-
cos do país.

“O objetivo é fazer com que o trabalho da Fun-
dação Sintaf cresça, fazer com que as pessoas 
se envolvam e contribuir para que cada vez mais 
pessoas sintam vontade de se juntar a nós, pois 
precisamos de ideias e de pessoas que abracem 
esse projeto”, finaliza Joelina. 

Novos membros e Presidente do Conselho Curador da Fundação Sintaf

A Conselheira, Maria do Carmo Moreira (Mariazi-
nha), e os novos conselheiros empossados, Ma-
ria Aila Gomes, Joelina Barros e Paulo Rossano.
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ENCERRAMENTO DE CURSOS DO PROJETO 
JOVEM BOLSISTA É REALIZADO NA SEFAZ

F oi realizado no último dia 
13 de outubro, no audi-
tório da Sefaz III, encerra-

mento do Curso de Auxiliar de 
Escritório do Projeto Jovem Bol-
sista, ação do Programa Primeiro 
Passo da Secretaria de Trabalho e 
Desenvolvimento Social (STDS). 
A iniciativa foi promovida pela 
Fundação Sintaf, por meio do 
Programa de Inclusão Social (Pro-
Social), em parceria com a STDS 
e Secretaria da Fazenda (Sefaz). 

Na ocasião, marcaram presença o Secretário do 
Trabalho e Desenvolvimento Social, Josbertini Cle-
mentino, a Coordenadora da Assessoria de Es-
tudos, Pesquisa e Desenvolvimento Institucional 
da Sefaz (Adins), Sandra Olímpio, o Orientador 
da Célula de Educação Fiscal e Responsabilidade 
Socioambiental da Secretaria da Fazenda (Ceduf), 
Argemiro Torres, a Diretora do Sintaf, Yolita Sá, e 
os Diretores da Fundação Sintaf, Alexandre Cialdi-
ni, Germana Belchior e Susie Marino. 

O curso, que teve início em julho deste ano, foi 
direcionado para jovens com idade entre 15 e 
29 anos e que cursam do 8º ano ao 3º ano ou 
já tenham concluído o ensino médio em escola 
pública. As alunas Érica Souza e Vanessa Souza 
foram oradoras das turmas. Ambas realizaram 
discurso emocionado. 

A capacitação foi dividida em módulos que tra-
taram de diversos assuntos, que foram desde Ci-
dadania e Direitos Humanos até Educação Fiscal. 
As aulas foram ministradas pelo professor Renan 
Costa, disponibilizado pela empresa executora da 
STDS, a Sobef.  

Além da entrega de certificados do curso, os alu-
nos receberam certificados de participação do 
Game Cidadão Infiltrado, idealizado como pesqui-
sa de mestrado do fazendário Marcio Luiz Carlos 
de Morais, orientado pelo também fazendário, Dr. 
Paulo Benício Melo de Sousa. Os onze primeiros 
lugares no game receberam premiação.

Alunos e representantes das entidades promotoras dos cursos no auditório da 
Sefaz III

Mesa de abertura do evento

[ENSINO]

O game foi projetado e arquitetado na rede social 
gratuita Edmodo, utilizando elemento da Teoria 
da Gamificação, com a proposta de apresentar 
missões fixas e missões surpresas que envolvem 
tarefas relacionadas à educação fiscal. O jogo foi 
desenvolvido pelos fazendários em parceria com 
a Célula de Educação Fiscal e Responsabilidade 
Socioambiental da Sefaz (Ceduf) que auxiliou na 
elaboração das missões. 
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PROJETO DE INCENTIVO À LEITURA 
É LANÇADO NA COMUNIDADE DO 
POÇO DA DRAGA

[SOCIAL]

A Fundação Sintaf realizou no dia 22 de ou-
tubro, na comunidade do Poço da Dra-
ga, evento em comemoração ao Dia das 

Crianças. Além de contação de histórias apresen-
tada pelo artista e educador, Marcos Melo, ocor-
reu o lançamento do Projeto “Contando e Encan-
tando”, iniciativa da Fundação por meio de seu 
Programa de Inclusão Social (ProSocial).

Participaram da manhã de brincadeiras, leitura e 
diversão, crianças moradoras da comunidade do 
Poço da Draga acompanhadas de pais e amigos. 
Também estiveram presentes, a Diretora de In-
clusão Social, Cidadania e Cultura da Fundação, 
Susie Marino, a presidente do Conselho Curador, 
Valéria Brasil, o Conselheiro, Marcio Morais, e as 
colaboradoras da Fundação Sintaf, Daysiane Sou-
sa e Silvana Pereira. 

De acordo com Susie, o projeto tem como prin-

cipal objetivo incentivar as crianças à leitura, de 
forma lúdica. A cada mês serão realizados eventos 
que promovam o interesse do público infantil, por 
meio de técnicas e materiais lúdicos, como brinca-
deiras, contação de histórias e músicas. 

Para Valéria, o projeto Contando e Encantando 
procura estimular as crianças a ler e se interes-
sar pela leitura. “Hoje com a tecnologia muitas 
crianças não têm mais o hábito de folhear um 
livro e ler. Com o projeto, esperamos que elas 
comecem a se familiarizar desde cedo com os li-
vros, para que no futuro se tornem pessoas que 
falem melhor e escrevam melhor”, comenta a 
presidente do Conselho.

O próximo evento do projeto será realizado no 
próximo dia 12 de novembro, no Pavilhão Café 
Atlântico, na comunidade do Poço da Draga. 

Manhã de leitura e brincadeiras no Pavilhão Café Atlântico, na 
comunidade do Poço da Draga, com o projeto Cantando e Encantando

Fundação Informa
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Está em fase de elaboração o novo trabalho 
de pesquisa da Fundação Sintaf na área 
de Administração Pública. Nos meses de 

agosto e setembro, após lançamento do edi-
tal de convocação, foram recebidos trabalhos 
acadêmicos de pesquisadores das mais diversas 
áreas do conhecimento.

De acordo com a Diretora Técnico-Científica da 
Fundação Sintaf, Germana Belchior, que coor-
dena o conselho editorial da Erário, o principal 
objetivo da publicação é estimular o diálogo de 
saberes entre as diversas áreas do conhecimen-
to ligadas à Administração Pública.  

A Revista Erário, que segue as regras de qua-
lificação da Coordenação de Aperfeiçoamen-
to de Pessoal de Nível Superior (Capes/Qualis), 
será publicada semestralmente de forma online, 
além de um volume anual que reunirá as duas 
publicações, no site próprio da Revista.  

Os eixos temáticos 
da Revista são: 1) 
Educação Fiscal e 
Cidadania; 2) Eco-
nomia do Setor Pú-
blico; 3) Direito e 
Processo Tributários; 
4) Políticas Públicas e 
Tecnologia da Infor-

mação; 5) Auditoria Fiscal e Governamental; 6) 
Contabilidade aplicada ao Setor Público, Gestão 
Financeira e Patrimonial; 7) Desenvolvimento 
Institucional e Gestão de Pessoas no Setor Pú-
blico; 8) Governança Pública; 9) Comunicação 
Organizacional no Setor Público; 10) Responsa-
bilidade Social e Sustentabilidade na Adminis-
tração Pública.

Segundo Germana, foram recebidos até o mo-
mento 12 artigos de autores do Ceará e de 
outros estados, faltando receber os de alguns 
convidados. “Eles estão sendo avaliados por pa-
receristas, por meio da dupla avaliação cega, se-
gundo as regras da Capes”, explica ela.

A Revista conta com conselho editorial, coor-
denado por Germana, formado por professores 
doutores, vinculados a Instituições de Ensino e 
de Pesquisa estaduais, nacionais, bem como de 
outros países. 

REVISTA ERÁRIO É A NOVA PUBLICAÇÃO 
NA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
DA FUNDAÇÃO SINTAF

[PESQUISA]

Treasury ReviewTreasury ReviewTreasury Review

ERÁRIO
Revista de Administração Pública: 
Diálogos Interdisciplinares
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LIVRO DE POESIAS “JANELAS DA 
VIDA” SERÁ PUBLICADO PELA 
FUNDAÇÃO SINTAF

CONSULTE NOSSO SITE
PARA CONSULTAR OS 
ÚLTIMOS EVENTOS E 

PROGRAMAÇÕES

A fazendária Dulce Ane Lucena publicará, em breve, pela Edições Fundação Sintaf, o livro de poesias 
“Janelas da Vida”. A obra contém poesias que foram escritas pela autora ao longo de sua infância, 

adolescência e vida adulta e, em sua maioria, foram inspiradas em histórias vividas por amigos. 

Segundo Dulce, são poesias que atravessam o tempo mostrando formas de ver o mundo, as pessoas e 
de sentir as emoções nas diferentes fases da vida.

[FIQUE POR DENTRO]

Fundação Informa
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frentar o problema das receitas ou dos elevados 
pagamentos de juros.

Com um discurso falacioso sobre o tamanho da 
carga tributária no Brasil, esconde que é possível 
melhorar a arrecadação de tributos, eliminando 
privilégios que beneficiam apenas as classes mais 
altas. A Receita Federal divulgou dados recentes 
que mostram que 71.440 brasileiros têm renda 
superior a 160 salários mínimos ou ganham mais 
de R$ 1,3 milhão por ano. Desse total, 51.449 
(72%) são isentos do imposto de renda, pois rece-
bem lucros e dividendos das suas empresas, renda 
não tributada desde 1995.

O ajuste fiscal proposto não atinge, também, os 
subsídios financeiros e as desonerações tributá-
rias, apelidados de “Bolsa Empresário”, que atin-
girão cerca de R$ 224 bilhões, ou 3,4% do PIB em 
2017. Só em renúncias das contribuições sociais o 
governo abriu mão de R$ 168 bilhões em 2015, 
mais que o dobro dos R$ 83 bilhões de 2010.

Em síntese, há outros caminhos para enfrentar 
nosso problema fiscal, mas a PEC prefere conti-
nuar entregando a conta da crise à parcela da so-
ciedade que mais se beneficia dos direitos sociais 
conquistados na Carta Cidadão de 1988.

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 
241/16 estabelece, para os próximos vinte 
anos, limites individualizados para as des-

pesas primárias do Poder Executivo e de órgãos 
dos demais Poderes da União.

A tese dos que defendem tal proposta é a de que 
os gastos primários do governo estariam fora de 
controle, crescendo a taxas insustentáveis, e so-
mente uma medida drástica de congelamento 
evitaria a quebra do país. Em suma, a proposta 
do governo para sanar nossos problemas fiscais se 
concentra unicamente na limitação das despesas 
primárias, que inclui os gastos com previdência, 
saúde, educação, assistência social, segurança etc.

No entanto, os dados do próprio Tesouro Nacio-
nal  não comprovam essa tese. De fato, com ex-
ceção de 2014 e 2015, desde 1997 o governo 
vinha registrando superávit primário, com as re-
ceitas crescendo a taxas equivalentes a das des-
pesas. O problema em 2014 e 2015 não é a des-
pesa primária. Foram o colapso das receitas e as 
elevadas despesas com juros (de R$ 501 bilhões, 
ou 8,46% do PIB em 2015) que desencadearam 
a atual crise fiscal.

Mas a proposta do governo não se propõe a en-

PEC 241/16: UMA SOLUÇÃO 
EQUIVOCADA PARA UM FALSO 
PROBLEMA

[OPINIÃO] POR MARCELO LETTIERI

Fundação Informa
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[PERFIL] SILVANA ALCÂNTARA

[CULTURA] POR DULCE ANE LUCENA

AMIZADE QUE TRANSFORMA

O MAR

Formar laços de amizade é um dos grandes 
presentes que podemos ganhar na vida. E 
trabalhar com amigos é como uma benção. 

Para a colaboradora da Fundação Sintaf, Silvana Al-
cântara Pereira, as amizades construídas ao longo 
de anos atuando em projetos da Fundação, é a sua 
maior recompensa.

Silvana é natural de Fortaleza, é de uma família de 
nove irmãos e é mãe de dois filhos, a Maria Caroline e 
o Francisco Paulo. Moradora da Comunidade do Poço 
da Draga, ela já auxiliou em projetos e ações sociais 
desenvolvidas pela Ong Velaumar, que foi criada pela 
ex-presidente da associação dos moradores da co-
munidade, Rocilda Lima. Hoje a Ong é presidida pela 
filha de Rocilda, Luiza de Marilac.

Em 1992, Silvana começou a trabalhar, como ter-
ceirizada, na Secretaria da Fazenda (Sefaz), onde 
trabalha até hoje. Atualmente está lotada na Célula 
de Desenvolvimento de Pessoas (Cedep). Foi a par-
tir de sua atuação na Sefaz, que Silvana conheceu 
o ProSocial, projeto de inclusão social da Fundação 
Sintaf, que tinha como principal foco de atuação as 
comunidade do entorno da Sefaz, como é o caso da 
Comunidade do Poço da Draga.

Desde então, ela passou a trabalhar junto à Funda-
ção Sintaf, principalmente, na coordenação e re-
crutamento para cursos profissionalizantes direcio-
nados a jovens e adultos, que são viabilizados por 
meio de parcerias entre a Fundação e instituições 
públicas e privadas. 

Segundo Silvana, é de extrema importância para a 

comunidade ações 
que retirem, especial-
mente os jovens, da 
ociosidade. “A vio-
lência na comunida-
de é muito grande. 
É gratificante poder 
ajudar. Mas, a gente tem que tá acompanhando, se-
não o trabalho que fazemos não vinga”, reflete ela.

Além dos cursos, Silvana também já auxiliou em pro-
jetos como o ciclo de palestras Café com Cidadania, 
e atua no mais recente projeto da área social da Fun-
dação, o Contando e Encantando, que tem o objetivo 
de promover o incentivo à leitura em crianças. 

Após alguns anos ao lado dos voluntários, colabo-
radores e fazendários que integram o ProSocial, Sil-
vana afirma que com o convívio e os trabalhos já 
realizados em conjunto se formou uma família. “É a 
união que faz a força”, diz ela.

Apesar de todo o esforço e doação, Silvana avalia 
que muito ainda precisa ser feito. Mas para que haja 
resultados positivos, é fundamental que todos da 
comunidade também se vejam como família e per-
maneçam de mãos unidas.  

“Se você não plantar, não vai colher frutos”. É as-
sim que Silvana vê o trabalho desenvolvido até hoje 
na comunidade. É preciso plantar boas ações com 
trabalho duro para que bons frutos possam ser co-
lhidos. E para ela, as amizades construídas junto às 
pessoas que atuam na Fundação e na Sefaz são al-
guns desses frutos e uns dos mais preciosos. 

  O Mar...
  fecho os olhos 
  e o vejo
  imaturo desejo
  logo estou
  a  mergulhar

  poesias, 
  o mar murmura
  desfaz medos
  faz segredos 
  brincando
  com a vida dura

  Nos olhos do horizonte
  o céu beija o mar
  lá, a brisa esconde
  mistérios de encantar

  barquinho  acena partida
  seu destino é navegar
  penso em minha vida
  por quais águas velejar?

  O mar
  é mesmo assim
  parece não ter coração

  espuma, orgulhoso de si 
  balança, compondo canção

  na sua estranha beleza
  o mar  se contradiz
  esconde  sua tristeza
  pra gente fazer feliz.

EXPEDIENTE
Assessoria de Comunicação: Marcella Ma-
cena (Mtb 3183). Projeto Gráfico e Diagra-
mação: Rachel Lima. Diretoria Executiva: 
Alexandre Cialdini (Diretor-Geral), Germana 
Belchior (Diretora Técnico-Cientifíca), Saulo 
Braga (Diretor Administrativo-Financeiro) e 
Susie Marino (Diretora de Cidadania, Inclu-
são Social e Cultura). Conselho Curador: Va-
léria Brasil (Presidente), Francisco Ozanan (1º 
Secretário), Lúcia de Fátima Muniz (2ª Secre-
tária). Conselho Fiscal: Jucélio Praciano, Lu-
ana 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 @fun-
dacaosintaf


