1

JORNAL DE EDUCAÇÃO FISCAL

ESAT – Escola de Administração Tributária

Informativo – ESAT / Ano II / N.º 008 / Junho de 2007.

EDITORIAL
O homem torna-se SER HUMANO nas
relações de convívio social.
O ser humano torna-se INDIVÍDUO quando
descobre seu papel e função sociais.
O indivíduo torna-se PESSOA quando
toma consciência de si mesmo, do outro e do
mundo.
A pessoa torna-se CIDADÃO quando
intervém na realidade em que vive.
A prática cidadã consiste em deixar de lado
posturas passivas, passando a uma postura de
agente (nesta acepção, pessoa que age).
Ações verdadeiramente cidadãs devem
estar alicerçadas na ética, devem visar o bem
comum e não benefícios particulares.
O exercício da cidadania pressupõe
direitos e deveres: se por um lado a sociedade
deve, por exemplo, cumprir com suas obrigações
tributárias, por outro ela tem todo o direito de
exigir de seus governantes a aplicação adequada
dos recursos arrecadados.
Associações de moradores e entidades
afins são uma boa forma de exercer a cidadania,
já que, nesses casos, a força coletiva constitui
importante fator.
É oportuno, portanto, aguçar os sentidos,
arregaçar as mangas e ir à luta.

RELATO SOBRE A EXPOINGÁ
Durante
a
Expoingá/2007
–
Feira
Agropecuária de Maringá –, realizada entre os
dias 10 e 20 de maio, a Receita Estadual esteve
presente com a Vendinha do Fisco. Foram
atendidas cerca de 1.200 crianças, que
aprenderam a preencher notas fiscais, assistiram
ao filme "Que Nem Gente Grande" e ganharam a
cartilha "Educação Fiscal para a Sociedade".
Durante os 11 dias, a coordenação
regional da educação fiscal contou com a
colaboração de vários colegas da 9.ª Delegacia
Regional da Receita de Maringá – 9.ª DRR.
Auditores
fiscais, agentes
fazendários e

estagiários empenharam-se para bem atender a
todos,
notadamente
as
crianças. Esses
colaboradores ressaltaram a importância do
projeto, haja vista seu caráter informativo e
educativo. Declararam-se, por fim, tão satisfeitos
com a experiência, que desejam repeti-la.

Foto: Momentos da Vendinha do Fisco durante a Expoingá/2007.

PARANÁ EM AÇÃO - CASCAVEL
De 18 a 20 de maio de 2007, a Receita
Estadual participou da feira Paraná em Ação no
Município de Cascavel, atendendo a 1.220
crianças aproximadamente, por intermédio de
funcionários da 13.ª Delegacia Regional da
Receita de Cascavel – 13.ª DRR.
No exercício da Vendinha do Fisco, foram
aplicadas duas diferentes metodologias: a
primeira, uma palestra de aproximadamente cinco
minutos, a fim de tornar os alunos cientes do
objetivo do trabalho de Educação Fiscal na feira,
ou seja, conscientização da importância do
imposto e o seu retorno à comunidade; a outra, a
simulação de comércio, quando as crianças, por
meio de uma brincadeira de compra e venda de
produtos conjugada com a emissão de notas
fiscais, observaram, na prática, como se dá um
dos aspectos da mercancia.
Merece destaque também o fato de a
equipe da 13.ª DRR – Cascavel haver realizado
durante a feira parcelamentos de débitos de IPVA.
Tal atitude, além do aspecto instrutivo, permitiu
que a Receita Estadual fosse levada até o
cidadão, aproximando-os.
Todos os que visitaram o stand destinado
ao Fisco puderam assistir ao vídeo institucional da
Receita Estadual, que, dentre outras coisas, traz
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informações acerca dos trabalhos desenvolvidos
pelo Órgão, o aperfeiçoamento profissional de
seus funcionários por intermédio de constantes
cursos e palestras, bem como a relevância da
atuação do Fisco para a sociedade.

O exercício da cidadania pressupõe
indivíduos que participem da vida comum.
Organizados para alcançar o desenvolvimento do
local onde vivem, devem exercer comportamento
ético e também exigi-lo dos poderes constituídos.
Despertar e desenvolver a consciência
política e social, o sentido ético, a liberdade
criativa, o desenvolvimento dos potenciais
humanos e sua plena realização são desafios que
somente a genialidade do ser humano é capaz.
Vale lembrar que nenhum de nós é tão bom
quanto todos nós juntos.

Foto maior: Autoria de Roberto Corradini – SEGS site http://www.aenoticias.pr.gov.br
Fotos menores: Momentos da Vendinha do Fisco no Paraná em Ação em Cascavel

REFLETIR É CRESCER
A palavra reflexão tem sua origem no termo
latino reflexione.
Possui mais de uma acepção, dentre as
quais podem ser destacadas as seguintes:
consideração atenta, ponderação, observação,
meditação, contemplação.
Refletir é um saudável exercício mental que
nos permite compreender melhor nós mesmos, e
o mundo que nos rodeia, ampliando nossa
cosmovisão, tornando-nos mais conscientes
acerca do contexto em que estamos inseridos.
CONVITE À
REFLEXÃO

Foto: Escultura O Pensador
escultor francês Auguste Rodin

Uma cultura de responsabilidade deve
manter vivo aquele desejo original do homem do
qual brotam expectativas e valores.
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