


A Educação  Fiscal  virtual  propõe-se  a  realizar  atividades  sediadas  nas  redes
sociais  da Secretaria  da Fazenda –  Instagram,  Facebook,  Twitter  e  Youtube -
mobilizando  seguidores,  atraindo  mais  engajamento  social  para  as  mídias
fazendárias, proporcionando a contínua melhoria da imagem da Sefaz, como tem
feito ao longo de quase 22 anos de atividade nos diversos segmentos sociais.

Para cumprir com o objetivo de levar o PEF Ceará para o espaço virtual, foram
realizadas as seguintes ações:

1.2. Engaja Cidadão: lives transmitidas pela conta oficial da Sefaz (Instagram e
YouTube) na qual foram debatidos temas ligados ao universo da educação fiscal:
função social do tributo; orçamento público; educação para a cidadania; o papel do
servidor cidadão; juventude e protagonismo político; políticas públicas em época
de pandemia etc

Característica  da  ação:  Interativa.  O  mediador  fazendário  aborda  com  um
convidado os temas e buscar interrelacionar com a educação fiscal e a cidadania.
Na linha  perguntas e respostas para buscar leveza nos conceitos e adotar uma
linguagem simples, facilitando a compreensão e permitindo uma ampla audiência
nos diversos segmentos social e nível de escolaridade. O Engaja também permitiu
a participação do público por meio de perguntas enviadas pelas redes sociais. 

Data/Visualizações Tema Convidado Mediador

27 de abril

YT:  419     IG: não
foi salvo no feed

Como o cidadão pode
contribuir  para  o
enfrentamento  da
pandemia?

Marciano
Buffon
(Unisinos) 

Fernanda
Pacobahyba

04 de maio

YT: 163     IG: 1.527

Quais  os  desafios  da
tributação  neste
momento  de
pandemia?

Marcelo  Lettieri
(Receita
Federal)

Germana
Belchior

11 de maio

YT: 111        IG: não
foi salvo no feed

Como  manter  o
equilíbrio  das  contas
públicas na pandemia?

Fabrizio Gomes
(Sefaz-Ce)

Saulo Braga

18 de maio

YT: 114      IG: 865

Transparência  na
gestão fiscal

Jurandir Gurgel
(Sefin
Fortaleza)

Marcos Saraiva

08 de junho

YT:160     IG: 951

Transformação  digital
centrada no cidadão

Jessyka
Moreira  (Íris
Labioratório)

Inês Vale

16 de junho Educação  e  fake Eulália Germana



YT:  204     IG: 1035
News:  o  papel  do
cidadão no combate à
desinformação viral

Camurça
(Unichristus)

Belchior

22 de junho

YT: 239      IG: 1251

Conformidade
tributária  e
comportamento  do
contribuinte

Hamilton
Sobreira
(OAB)

Sabrina Guilhon

30 de junho

YT: 167        IG: 743

Panorama nacional da
educação fiscal

Luiz  Zanon
(Sefaz  Minas
Gerais)

Imaculada Vidal

08 de julho

YT: 183   IG: 610

Lei  de  Acesso  à
Informação:
instrumento  de
participação  e
cidadania

Maconi Lemos
(CGE)

Marcos Saraiva

22 de julho

YT: 469   IG:1463

Reforma  tributária  e
papel da administração
pública  e  do  servidor
público

Charles
Alcântara
(Fenafisco)

Fernanda
Pacobahyba

25 de julho

YT: 367     IG:1255

Reforma tributária  e o
novo papel  do  auditor
fiscal

Rodrigo  Spada
(Febrafite)

Fernanda
Pacobahyba

04 de agosto

YT: 192   IG: 1073

CPF  na  nota?  Como
programas  de
incentivo  promovem a
cidadania fiscal

Adriano
Rodrigues
(SET – RN)

Márcio Morais

19 de agosto

YT: 114     IG: 698

22  anos  de  educação
fiscal  no  Ceará:
aprendizados  e
desafios

Alexandre
Cialdini
(Sefaz-Ce)

Imaculada Vidal

15 de setembro

YT: 46     IG: 844

Servidor  fazendários:
Cidadania  e
Participação

Régis Moura
(Sefaz-ce)

Iara Palácio

25 de setembro

88 YT: 88    IG: 524

Sefaz  184  anos:
História,  Cidadania  e
Cultura

Frederico
Barros
(Arquiteto)

Márcio Amorim

08 de outubro

IY: 249     IG:1.142

Refis Patricia
Andrade
(Sefaz-Ce_

Germana
Belchior

20 de outubro
YT: 162      IG: 768

Gestão  por  processo
para  inovação  no
serviço público

Welkey Costa
(TJ-Ce)

Auler Gomes

03 de novembro Como  a  linguagem
simples  contribui  para

Isabel Lima (Irís
Laboratório)

Imaculada Vidal



YT: 104   IG: 703 a cidadania fiscal
17 de novembro

YT: 171      IG: 709

Ética  e  Cidadania:
Valores  do  serviço
público

Cristiano Goes
(TCE)

Lúcio Flávio

01 de dezembro

YT: 146    IG: 1053

CPF na  nota?  Pontos
em dobro e Natal mais
solidário

Jonilma Maia
(Sefaz-Ce)

Márcio Morais

Total de visualizações 21.100

1.2. Contos  de  Cidadania:  podcast  com contação  de  história  narrados  por
servidoras  fazendárias  com textos  produzidos  pelas  próprias  abordando
valores da educação fiscal. Foram realizadas duas edições em um total de
10 histórias para crianças e adolescentes.
Característica  da  ação:  entretenimento  infantil.  Servidores  fazendários
contando  histórias  com postagem na  conta  da  Sefaz-Ce  da  plataforma
Spotify

Total de acessos: 172 visualizações

1.3. Educação Fiscal Retrô: As videoaulas do então Programa de Educação
Tributária, produzidas em 1998, foram postadas no canal do Youtube da
Sefaz. A aulas ainda bastante atuais quando a conceitos sobre cidadania e
tributação, possui apelo de apresentar para as novas gerações a Fortaleza
do final do século XX. 

Característica  da  ação:  entretenimento,  curiosidade  e  informação.  Os
vídeos mostram a Fortaleza do final da década de 1990, os trajes, linguajar
e temas tributários abordados para os jovens alunos do ensino fundamental
das  escolas  públicas.  O  material  trata-se  de  um  marco  da  história  da
educação fiscal brasileira. 

Total de visualizações: 520 visualizações

1.4. Curso Educação Fiscal e Cidadania:  capacitação, modalidade EaD, de
curso com 40 horas para estudantes universitários, servidores públicos e
sociedade em geral. Curso elaborado com base no livro de Marcelo Lettieri
para a coleção Educação Fiscal. 



Característica da ação: capacitação no conteúdo da educação fiscal.  O
curso  foi  disponibilizado  pela  Escola  Pública  de  Gestão  –  EGP,  tendo
alcaçado 1.140 inscritos, com conclusão de 450 alunos.

1.5. Semana de Educação Fiscal: evento online com temas de educação fiscal
para  comemoração  do  Dia  Estadual  da  Educação  Fiscal.  Formato  por
diversas ações: seminário, palestras, lives e quizz .

Característica da ação: informativa e interativa. Sequência de atividades
comemorativas pelo  dia  25  de  maio  que  faz  alusão  ao dia  estadual  da
educação fiscal.

2. Ações de Sensibilização

As  atividades  de  sensibilização,  palestras  e  encontros  virtuais  para
apresentação do PEF e de temas correlatos ganharam impulso pela facilidade de
participação virtual.

Rol de ações:

- Aula magna para curso na Academia Estadual de Segurança Pública, em 31 de
janeiro de 2020, com 76 participantes da formação CEGESP/CEAESP

-  Palestra  Prof.  Casalta  Nabais  com o tema “Existe um dever  fundamental  de
pagar impostos?”, realizada em 06 de fevereiro, no Auditório da Sefaz com 181
participantes;

- Palestra de apresentação do PEF Ceará realizada na Uniateneu, sede Siqueira,
em 10 de fevereiro, com a participação de 72 alunos;

- Evento de lançamento das novas escolas de tempo integral, realizado em 13 de
fevereiro, Palácio da Abolição. Estande de educação fiscal com a divulgação da
eletiva  e  distribuição  de  material  informativo  sobre  educação  fiscal.  Público
estimado em 1100 participantes;

-  Palestra sobre Educação Fiscal para representantes de prefeituras cearenses
promovida pela Assessoria Accord, em 17 de fevereiro, 20 participantes;

Semana de Educação Fiscal: série de eventos virtuais em comemoração ao dia
estadual da educação fiscal:

� Webinar “O desafio das administrações tributárias: o equilíbrio das contas
públicas e o combate à pandemia”, com a Secretária da Fazenda, Fernanda
Pacobahyba, o Superintendente da Receita Federal, João Batista Barros e



o Secretário de Finanças de Fortaleza, Jurandir Gurgel. Evento realizado
dia 25 de maio, com 753 visualizações;

� Live  “Educação,  Cultura  e  Cidadania,  realizado  dia  28  de  maio,  com o
convidado Lucas Jackson, tendo 687 visualizações;

� Live “Cidadania e Protagonismo Juvenil”, realizada em 26 de maio, com a
participação de Natan Nascimento, com 1524 visualizações;

� Quizz  de  Educação  Fiscal,  realizado  em  27  de  maio,  com  772
visualizações;

� Webinar “Educação Fiscal no Brasil em tempos de distanciamento social,
em 29 de maio, com 427 visualizações.

- Apresentação do Programa de Educação Fiscal da Sefaz no Ciclo de Lives do
Ensino Jurídico promovido pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), em 09 de
julho, com 20 participantes; 

- IV Seminário de Educação Fiscal do Cariri,  modalidade virtual, promovido em
parceria com o grupo de educação fiscal do Cariri, no período de 27 a 31 de julho,
com média de 150 participantes nos diversos eventos; 

- Palestra 22 anos de educação fiscal no Ceará, promovida pela Coordenadoria
Regional  de  Educação  –  Crede  03  (Acaraú),  modalidade  virtual,  em  01  de
setembro, com 45 participantes;

- Palestra 22 anos de Educação Fiscal n Ceará em evento promovido pela Grupo
de Educação  Fiscal  de Goiás  –  GEF Goiás,  em 23  de  setembro,  modalidade
virtual, com 20 participantes. 

- Live “Educação Fiscal: uma proposta para a cidadania” promovida pelo Coletivo
Vida e Cidadania, em 03 de outubro, com 32 visualizações;

-  Workshop  “Como  exercer  o  controle  social  na  prática”,  modalidade  virtual,
promovido pela Universidade Vale do Acaraú, na Semana da Contabilidade 2020,
em 05 de outubro, 178 participantes; 

-  Palestra  de  apresentação  do  PEF  Ceará  na  Semana  de  Conscientização
Tributária, em 29 de outubro. 



-  Palestra “Programa Sua Nota Tem Valor”,  modalidade virtual,  para alunos do
curso  técnico  em  contabilidade  Escola  Estadual  de  Educação  Profissional
Francisca Castro de Mesquita, em 04 de novembro, 65 participantes. 

Total de engajamentos nas atividades: 

a) 1.927 participantes
b) 26.415 visualizações

II - Formação e Capacitação

-  Formação  para  os  estudantes  do  Núcleo  de  Apoio  Contábil  Fiscal  -  NAF,
realizado em parceria com a Receita Federal, com 55 participantes dos diversos
NAFs do Ceará, em março, modalidade presencial, miniauditório da Receita. 

- Minicurso de Férias “Educação Fiscal”, realizado em parceria com a Uniateneu
(sede Messejana), com 23 participantes, modalidade presencial, no período de 29
de janeiro a 05 de fevereiro, com carga horária de 19 horas;

- Eletiva de educação fiscal para escolas estaduais de tempo integral, realizada no
primeiro semestre em 54 escolas, com 1.580 participantes;

- Curso Educação Fiscal e Cidadania, modalidade educação a distância, realizado
em parceria com Escola de Gestão pública (EGP), no período de 20 de julho a 28
de agosto, com 40 horas/aula. Com 1100 inscritos e 458 participantes aprovados.

- Curso de Formação para o NAF, modalidade virtual, realizado no período de 22 a
25 de setembro, com 10 horas/aulas e 58 participantes;

- Eletiva de Educação Fiscal para escolas estaduais de tempo integral, realizadas
por 43 escolas cearenses e com 1.347 alunos participantes;

- Minicurso “Educação Fiscal” no Congresso Científico da UniJuazeiro, modalidade
virtual, realizado em 08 de outubro, com 50 participantes;

-  Oficinas de redação, e concurso,  com o tema Educação Fiscal  realizadas na
Crede  03  (Acaraú)  com 71  encontros  e  789  alunos  participantes.  A  formação
culmina com um concurso de redação, cuja premiação foi ofertada pelo Sindicato
dos Servidores Fazendários – Sintaf.

Total de participantes: 4.360

III – DESTAQUES



Em 2020, destacam-se também ações de disseminação da cidadania fiscal por
veículos da grande mídia, possibilitando aumento de capilaridade e divulgação do
PEF e do papel da Sefaz-Ce para o conhecimento da sociedade:

-  Cadernos  de  Educação  Fiscal  publicados  no  Jornal  Diário  do  Nordeste,  na
modalidade  impresso  e  eletrônico,  assim  como  spot  de  rádio  e  televisão.
Circularam 4.920 exemplares do Caderno 1, em 01 de outubro, e 5.063 edições do
caderno 2, em 15 de outubro.

- Sequência de matérias especiais veiculadas no Jornal O Povo e 04 programas
“Educação Fiscal e Cidadania” transmitidos pela Rádio O Povo/CBN; 

Também foi destaque em 2020, pelo poder de agregar participação e estimular o
diálogo com a sociedade, a Oficina de Inovação em Educação Fiscal, em parceria
com o Iris – Laboratório de Inovação do Ceará. Estiveram presentes servidores
públicos de diversas instituições, representantes empresariais e de organizações
não-governamentais,  professores  e  alunos  universitários  e  de  ensino  médio  e
membros  do  grupo  estadual  intersetorial  de  educação  fiscal.  O  Encontro
aconteceu dia 03 de setembro com 36 participantes. 

Diante dos resultados aqui elencados, observa-se que mesmo em um cenário de
adversidade,  a  educação  fiscal  atingiu  um  total  de  6.323  participantes  nas
atividades  para  grupos  específicos  e  as  ações  virtuais  resultaram  em  26.415
visualizações.

Fortaleza, 05 fevereiro de 2021.

Imaculada Maria Vidal da Silva
Gestora do Programa de Educação Fiscal - PEF


