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EDITORIAL
O Programa de Educação Fiscal já
conquistou inúmeros adeptos, que, arregaçando
as mangas e indo à luta, levam seu
conhecimento,
sua
experiência,
seus
ensinamentos a muitos.
O trabalho efetuado conscientemente
pode, sem dúvida, formar disseminadores da
educação fiscal, que se tornam agentes de
mudanças.
A realização dos mais variados eventos
voltados à educação fiscal leva à população
noções sobre a importância da arrecadação de
tributos e da correta utilização destes pelo poder
público.
Pode-se dizer que as duas grandes
alavancas para a educação fiscal são
CONSCIÊNCIA E ATITUDE.

II MOSTRA DE ARTE E CIDADANIA

Educação Fiscal, com palestras e apresentações
teatrais.

SEMANA CULTURAL
No mês de junho, a vendinha do Fisco
esteve presente na semana cultural do Colégio
Alfredo Maluf, realizada de 4 a 9/6/2007, e do
Colégio José Gerardo Braga, realizada de 25 a
30/6/2007. Ambas as escolas, situadas em
Maringá, fazem parte da rede estadual de ensino.
Foram montados espaços que versaram
sobre o universo dos tributos e sua importância
para financiar os serviços públicos.
Além da vendinha, os alunos fizeram o
feirão dos tributos, cartazes, faixas, redações e
assistiram a vídeos sobre o assunto. Somando-se
os dois eventos, tiveram contato com o universo
dos tributos cerca de 5 mil alunos e professores,
bem como os familiares dos alunos, já que a
exposição foi aberta ao público.

Em 24 e 25/6/2007, foi realizada, no Teatro
Calil Hadad, a II Mostra de Arte e Cidadania Módulo Maringá.

Foto: Participantes do evento em momento da apresentação de peça artística.

Participaram do evento em torno de 750
pessoas - alunos e professores da rede estadual
de ensino, universitários, funcionários públicos e
voluntários de ONGs da cidade. Houve palestras
e apresentações artísticas versando sobre
cidadania, com enfoque na educação fiscal. O
conteúdo
transmitido
intencionou
também
fornecer dados aos alunos do ensino fundamental
e médio para o concurso de redação que está
acontecendo
em
Maringá
e
região.
Vale informar que dentro da II Mostra de
Arte e Cidadania haverá também o módulo
Curitiba, a realizar-se em 27 e 28 de agosto de
2007, juntamente com o II Seminário Nacional de

Foto: Momentos da apresentação do feirão dos tributos.

HOMENAGEM À PEÇA “O AUTO DA
BARCA DO FISCO”
A peça teatral "O Auto da Barca do Fisco"
comemorou sua centésima apresentação em
26/6/2007, durante a II Mostra de Arte e Cidadania
– Módulo Maringá.
Os atores foram homenageados e receberam
certificado de participação.
A peça teatral estreou em novembro de 2004
na cidade de Paranaguá/PR num encontro sobre
educação fiscal.
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“O Auto da Barca do Fisco” é um
espetáculo que pretende, numa linguagem direta,
estimular a reflexão sobre a cidadania no tocante
à arrecadação de tributos e sua adequada
aplicação para garantir serviços e bens públicos
de qualidade. Foi inspirada no "Auto da Barca do
Inferno", de Gil Vicente, peça de teatro medieval
que criticava a conduta da sociedade européia,
que associou à sua prosperidade a injustiça social
e a busca de enriquecimento fácil. Comparandose as duas obras, observam-se grandes
semelhanças entre o mundo medieval e o mundo
contemporâneo.
Foram
adicionados
ainda
elementos do teatro moderno tendo como fonte
de inspiração "O Auto da Compadecida" de
Ariano
Suassuna.
Importante é destacar que a peça foi
escrita por Marcílio Hubner de Miranda Neto,
professor do Departamento de Ciências
Morfofisiológicas da UEM - Universidade Estadual
de Maringá - e é dirigida e representada por
funcionários da Receita Estadual, Receita Federal
e Universidade Estadual de Maringá.
Desde a primeira apresentação, tem sido
uma ferramenta de sucesso nos trabalhos
desenvolvidos sobre o tema “Educação Fiscal”.
Vencida essa etapa o objetivo do elenco
agora é chegar à ducentésima apresentação.
Haja fôlego... e seguramente haverá!

PRINCIPAIS EVENTOS DE AGOSTO

COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ

Em 27 e 28 de agosto de 2007, no Colégio
Estadual do Paraná, será realizado o II Seminário
de Educação Fiscal, juntamente com o V
Seminário Paranaense de Educação Fiscal e a II
Mostra de Arte e Cidadania Módulo Curitiba. Ao
longo dos Eventos, serão apresentadas peças
teatrais, grupos musicais, bem como proferidas
palestras visando discussão e reflexão sobre o
tema Educação Fiscal.
Maiores informações você encontrará no
site https://www.fazenda.pr.gov.br/educacaofiscal/
CONVITE À
REFLEXÃO

Foto: Escultura O Pensador
escultor francês Auguste Rodin

O PODER DO EXEMPLO
Uma criança está em constante processo
de aprendizado, enxergando mestres em qualquer
fisionomia.
Essa verdade nos remete ao fato de que
estamos, a todo momento, influenciando alguém
com nossas atitudes, notadamente aqueles de
tenra idade.
Assim, quando assumimos posicionamentos corretos, éticos, compromissados com o bem
comum, estamos agindo como educadores,
influenciando futuros comportamentos de outrem.
Vale ressaltar que comportamentos impróprios também influenciam, porém negativamente.
Assim, é imprescindível que tenhamos
plena consciência de nossos atos.
Foto maior: Elenco que compõe a Peça Teatral “O Auto da Barca do Fisco”.
Fotos menores: Momentos da apresentação e entrega de certificado à atriz Rosa F. dos Santos
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