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EDITORIAL
A edição deste, a cargo da 3ª Delegacia
Regional da Receita, objetiva informar, de modo
resumido, os principais eventos realizados no
decorrer do ano de 2006.

EVENTOS DO ANO
Realizou-se em Maringá a IV edição do
Seminário Paranaense de Educação Fiscal,
juntamente com a I Mostra Nacional de Arte e
Cidadania. Esses eventos contaram com a
presença de 2000 pessoas. Estiveram presentes
representantes dos Estados do Paraná, Minas
Gerais e São Paulo e participantes dos mais
diversos
segmentos
sociais
(professores,
funcionários públicos, alunos do ensino médio,
universitários, membros de ONGS e comunidade
em geral). Os eventos objetivaram conscientizar o
público da importância da Educação Fiscal no dia
a dia de todo cidadão, enquanto processo de
inserção de valores na sociedade e da percepção
de que os tributos asseguram o desenvolvimento
econômico e social de um povo.
Do Concurso de Redação, cujo tema foi
cidadania fiscal, participaram mais de 120 escolas
de Maringá e 25 municípios vizinhos; ao todo
foram mais de 20 mil redações, o triplo do ano
passado.

Foto: Prof. Marcilio Hubner Miranda e a Auditora Sonia Fontanari

No ENCAT - Encontro Nacional de
Administradores Tributários - a
Receita
Estadual, por meio da Coordenação do GEFE,
mostrou o seu trabalho com o stand de Educação
Fiscal, sendo montada a “Vendinha do Fisco”, a

qual demonstrou parte do trabalho desenvolvido
na educação fiscal.
No diálogo com os
participantes foi exposto o trabalho e, na medida
do interesse, foi distribuído o material inerente à
educação fiscal no Estado do Paraná.
O grupo de Educação Fiscal participou de
16 eventos do Paraná em ação em diferentes
regiões do Paraná, trabalho desenvolvido pela
SERC - Secretaria de Relações com a
Comunidade -, através do qual a população de
baixa renda pode obter serviços públicos
gratuitos, promovendo o exercício da cidadania e
a inclusão social. A Receita Estadual compareceu
disponibilizando material
informativo (revistas,
folders e Cds referentes à educação fiscal) e
proporcionando brincadeiras de compra e venda
de produtos, e preenchimento de nota fiscal na
“Vendinha do Fisco”.
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O trabalho de educação fiscal foi
demonstrado no Projeto Com Ciência organizado
pelo Nucleo Regional de Educação de Apucarana,
por meio de cartilhas, folders e contato direto com
os visitantes. Dentro das possibilidades de tempo
e espaço, dirimiram-se as dúvidas a respeito da
educação fiscal enquanto instrumento
da
cidadania.
A CRE - Coordenação da Receita do Estado
- realizou o Seminário Fontes de Informação e
Projetos Especiais da CRE, em 05 diferentes
regionais com a participação de 90% dos
auditores. Em todos os eventos, por entender a
importância da educação fiscal, a programação
iniciava, na sexta-feira, à noite, com a
apresentação do Programa de Educação Fiscal no
Paraná, pela Coordenadora da ESAT - Escola de
Administração Tributária -, também Coordenadora
do GEFE/Pr - Grupo de Educação Fiscal Estadual

página 1

JORNAL DE EDUCAÇÃO FISCAL

ESAT – Escola de Administração Tributária

Informativo Mensal – ESAT / Ano I / Nº 005 / Mês 12/06.
Maria Helena de Souza; seguia uma palestra com o
Diretor da CRE - Luiz Carlos Vieira, sobre Receita
Estadual e Educação Fiscal e, finalizando, a
apresentação da peça teatral “ O Auto da Barca do
Fisco”.

PONTA GROSSA EM AÇÃO
Ponta Grossa conta com o Grupo Gestor de
Educação Fiscal, responsável pela sensibilização,
divulgação e realização de eventos relativos à
Educação Fiscal no âmbito regional. São
coordenadores regionais locais: Vanderson Romko,
da UEPG – Universidade Estadual de Ponta
Grossa, Lucimara Gomes Garcia do NRE – Núcleo
Regional de Educação, Eurico Souza Filho da
Receita Federal e Antonio Jair dos Santos da
Receita Estadual. O grupo realizou o Seminário
Estadual de Educação Fiscal em outubro de 2005,
com apoio do GEFE, e eventos ocorridos nos
municípios circunscritos dos órgãos participantes
do grupo gestor.

EM TEMPO:
No dia 11/11/2006 as Auditoras Marta
Gambini e Sônia Fontanari – 9ªDRR/Maringá,
participaram do evento Ação Global na cidade de
Ivatuba/PR, onde o público recebeu informações
sobre os serviços prestados pela Receita
Estadual. As crianças foram orientadas sobre a
importância da nota fiscal e receberam a cartilha
“Que Nem Gente Grande”.
MENSAGEM
DE FINAL
DE ANO

REUNIÃO GEFE/PR
No dia 15/12/2006, o grupo - GEFE/PR reuniu, na sala da - ESAT -, em Curitiba, no seu
último encontro do ano. Os representantes foram
informados da reunião do GEF - Grupo Nacional de
Educação Fiscal – no Rio Grande do Sul e
discutiram, juntamente com os professores Mário
Lunardoni e Marcelo Soncini Rodrigues da UEM Universidade Estadual de Maringá - , a possibilidade de a Universidade ministrar o curso de
Especialização em
Educação Fiscal para
Cidadania. O objetivo maior é contribuir para
construção coletiva do Referencial Teórico
Metodológico do PNEF – Programa Nacional de
Educação Fiscal.

Foto: Grupo GEFE e os professores Mário Lunardoni e Marcelo S. Rodrigues

Aproximam-se as festas natalinas, as ruas e
as casas são decoradas com motivos que lembram
a alegria, a harmonia e a paz. São buscas
permanentes do homem. Nesta ocasião aflora na
sociedade a vontade de ajudar, de buscar a
aproximação das pessoas mais distantes.
Distância representada pelo espaço físico, cultural
e pela diferença de classe social e econômica,
significando pessoas em lugares distantes,
diferenças proporcionadas pelo conhecimento
intelectual e pelo poder aquisitivo. Nesta época a
caridade se expressa pela vontade de ajudar as
pessoas carentes e necessitadas e proporcionar o
bem-estar de pessoas que estão à margem de
direitos que lhe são garantidos pela lei natural e
pela lei escrita dos homens. A educação fiscal faz
parte deste contexto, com o objetivo de
proporcionar conhecimento sobre cidadania à
sociedade e, desta forma, contribuir para diminuir
as diferenças sociais provocadas pelo poder
econômico, através da distribuição de renda e da
transparência dos gastos públicos. A educação
fiscal está presente no cotidiano de cada cidadão e
vai adentrar o ano de 2007 junto com a sociedade
procurando orientar os passos da cidadania.
Texto: Antonio Jair dos Santos
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