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EDITORIAL

Concurso de Redação 1

Este informativo objetiva, resumidamente,
destacar os acontecimentos relativos à educação
fiscal no Estado do Paraná ocorridos no decorrer
do ano de 2007.

O Concurso de Redação foi realizado de
maio a outubro, abordando o tema Educação
Fiscal e a Cidadania. Foi direcionado para
escolas, professores e alunos da Rede de Ensino
Público dos Núcleos Regionais de Educação de
Ponta Grossa, Telêmaco Borba e União da Vitória,
com segmentação em categorias: 5.ª e 6.ª séries
do ensino fundamental; 7.ª e 8.ª séries do ensino
fundamental; ensino médio; educação profissional;
educação especial; educação de jovens e adultos.
A coordenação do Concurso coube à UEPG
– Universidade Estadual de Ponta Grossa -, com a
participação da Receita Federal, inclusive com a
doação de prêmios, da Receita Estadual e dos
Núcleos Regionais de Educação de Ponta Grossa,
Telêmaco Borba e União da Vitória.
Para cada categoria, houve premiação ao
aluno, ao professor e à escola. Ao todo, foram
entregues 172 prêmios, entre play stations e
DVDs.

PARANÁ EM AÇÃO
A Receita Estadual participou de cinco
feiras do Paraná em Ação, cuja coordenação está
sob a responsabilidade da SERC - Secretaria de
Relações com a Comunidade. Por intermédio
desse trabalho, que visa à inclusão social, a
população mais carente obtém serviços públicos
gratuitos.
Essas feiras foram realizadas nos
municípios de Guaíra, Cascavel, Curitiba, Cambé
e Maringá.
Nesse projeto, a Vendinha do Fisco é
instrumento fundamental para a sensibilização
sobre a função socioeconômica dos tributos. Para
os que participam da Vendinha, disponibilizam-se
materiais informativos como revistas, folders, CDs
e Kit
escolar (mochila, caderno, capa para
caderno, caneta e régua).

Foto: Lucia Nishimura entrega prêmio para escola Fritz Kliewer, representada
pela Profª. Rosane Temp Mayer.

Foto: Paraná em Ação no município de Guaíra.

CONCURSO DE REDAÇÃO
Foram realizados dois concursos de
redação no Estado do Paraná. O primeiro atendeu
a região de Ponta Grossa e União da Vitória; o
segundo, a região de Maringá.

Foto: da esquerda p/ direita Wilson Winter (Diretor), Glaucia Graciano Meira
(Coordenadora de Ed. Fiscal), Leando Makiniski (Aluno), Antonio José de
Oliveira (Auditor Fiscal) e Adriana Saldanha (Professora).
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Concurso de Redação 2
Em 18 de outubro, aconteceu na Praça da
Prefeitura de Maringá o evento de premiação do
3.º concurso de redação "Cidadania Fiscal".
Estiveram presentes aproximadamente 1.700
pessoas. Ao todo, foram distribuídos mais de 60
prêmios. Amanda Faleiros Peliçon ficou em
primeiro lugar na categoria 1.º ano do ensino
médio. Ela escreveu sobre a Lei de
Responsabilidade Fiscal e ressaltou a importância
de
os
administradores
públicos
agirem
honestamente e de a sociedade participar de
forma eficaz nas decisões municipais.
Já Moacir Cláudio Lucas, 5.º lugar na
categoria EJA – Ensino de Jovens e Adultos,
abordou os problemas que a sonegação e a
pirataria causam à sociedade. Foi a primeira vez
que participou do concurso de redação, mas
mostrou que sabe muito bem a importância de a
sociedade se conscientizar. "As pessoas falam
até que eu sou chato porque eu peço nota fiscal,
mas eu tenho consciência que eu devo pedir a
nota para eu poder mudar o Brasil. Se a gente
quiser cobrar, primeiro a gente tem que fazer
nosso papel de cidadão", afirmou. A nota fiscal,
no entanto, é apenas parte do processo, pois é
preciso
que
essa
verba seja
utilizada
corretamente. Existe, portanto, outro dever do
cidadão: o de fiscalizar como esse dinheiro está
sendo utilizado. Uma forma simples de pôr em
prática esse dever é acompanhar as reuniões da
Câmara em seu município.

Foto: Alunos de Maringá.

II Seminário Nacional de Educação Fiscal,
V Seminário Estadual de Educação Fiscal e
II Mostra de Arte de Cidadania Módulo Curitiba.
Realizou-se em Curitiba, em 27 e 28 de
agosto de 2007, o II Seminário Nacional de
Educação Fiscal, o V Seminário Estadual de
Educação Fiscal e a II Mostra de Arte e Cidadania
Módulo Curitiba. O Evento contou com a
participação de aproximadamente 1.100 pessoas,
entre representantes de Educação Fiscal de todo
o País e de alunos do Colégio Estadual do
Paraná, local da realização. O trabalho foi
desenvolvido alternando palestras com temas
relativos à educação fiscal e apresentações
teatrais e musicais. O evento objetivou a
conscientização dos alunos sobre a importância
da Educação Fiscal no cotidiano do cidadão e da
necessidade constante de fiscalização da
utilização dos recursos públicos pelos nossos
governantes.

RELATO DE EXPERIÊNCIAS
Por Rosa Fátima dos Santos, 9.ª DRR - Maringá.

A Vendinha do Fisco tem se mostrado uma
importante ferramenta de conscientização do
público infantil sobre o tema “Educação Fiscal”.
Vale ressaltar que houve experiências
gratificantes neste ano de 2007, com destaque
para a participação na Expoingá, em maio, e do
Paraná em Ação, em novembro, ambos na
Cidade de Maringá. As crianças que já haviam
brincado na Vendinha em anos anteriores e
voltaram a visitar o estande sabiam falar sobre a
importância de pedir a nota fiscal e sobre o direito
de fiscalizar a aplicação do dinheiro público no
município. Muitas delas inclusive passaram a
solicitar aos pais que exijam a nota fiscal.
Isso é um grande motivador para a
seqüência dos trabalhos.
É isso aí, vale a pena seguir em frente.
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PROJETO “EDUCAÇÃO FISCAL
AO PEQUENO CIDADÃO”

presença do Auditor Fiscal David Gerezano, de
Honduras, que veio conhecer o trabalho de
Educação Fiscal desenvolvido no Paraná.

Foi um trabalho realizado pela Receita
Federal e pela Receita Estadual de Ponta Grossa,
visando à sensibilização de professores das redes
municipais para os valores preconizados pelo
PNEF – Programa Nacional de Educação Fiscal.
Com isso, busca-se a inserção do tema Educação
Fiscal como tema social contemporâneo a ser
trabalhado com crianças da 1.ª à 4.ª série do
ensino fundamental.
O Projeto contou com a participação de 39
prefeituras
municipais,
envolvendo
571
estabelecimentos de ensino.
Foto: Exposição da Vendinha do Fisco na 9ªDRR - Maringá.

O GIL VIROU PREFEITO

Foto: Palestrante Carlos Alberto Stadler (Auditor Fiscal).

BUSCANDO SOLUÇÕES

Finalizando, vale destacar que a Receita
Estadual concretizou o desejo de elaborar uma
cartilha complementar à cartilha “Que nem gente
grande” , buscando alcançar adolescentes com
idade superior a 13 anos. Para isso, elaborou
uma história objetivando a continuidade da
cartilha anterior, ou seja, o Gil, protagonista,
agora prefeito, aprende com os seus colegas a
administrar
o
dinheiro
público
com
responsabilidade. A cartilha recebeu o título “ De
olho na cidade” .
Brevemente ela estará disponível.

Por Rosa Fátima dos Santos, 9.ª DRR - Maringá.

Haja vista as várias solicitações para que a
Vendinha do Fisco fosse até às escolas de
Maringá, e por não haver funcionários para
atender a demanda, foi implementada a idéia de
montar uma sala de treinamento na 9.ª
DRR/Maringá. Organizados em grupos, alunos
dirigem-se até à Receita Estadual, onde são
capacitados a trabalhar a Oficina em suas
escolas. O formato tem funcionado a contento,
não
sobrecarregando
o
Auditor
Fiscal
Coordenador, além de estar formando futuros
disseminadores. Na foto abaixo, registramos a

O Natal está chegando. É hora de
fazermos
um
balanço
dos
acontecimentos decorridos durante
o ano. Esperamos que o saldo seja
positivo.

FELIZ NATAL
Colaboradores desta edição:
Rosa Fátima dos Santos – Maringá; Antonio Jair dos Santos – Ponta Grossa; Antonio José de Oliveira –
União da Vitória; Equipe da ESAT (Carlos Dell'Agnelo, Luci Mara Scheibe, Maria Helena de Souza e Nilce
Costa de Oliveira Nascentes).

