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EDITORIAL
A edição deste, a cargo da 5ª Delegacia
Regional da Receita, destaca os últimos eventos
da Educação Fiscal, com a participação da
Receita Estadual.

Cecília Teixeira por alunos do Curso Técnico e
das 1ª e 4ª séries do Ensino Fundamental que
participaram da palestra sobre “Educação Fiscal”
e assistiram ao vídeo “Que Nem Gente Grande”.

EVENTOS REALIZADOS
Feira dos Tributos - Maringá/Pr
De 02 a 05 de novembro, no Shopping
Aspen Park, em Maringá, a Receita Estadual, a
ONG SER/Sociedade Eticamente Responsável e
a Universidade Estadual de Maringá participaram
da feira dos tributos. A oficina Vendinha do Fisco
atendeu às crianças que visitaram a feira onde,
além
de “brincarem”, assistiram filmes sobre
educação fiscal e receberam a cartilha "Que Nem
Gente Grande". Os acadêmicos do curso de
Economia da UEM foram os monitores nesse
trabalho.

Foto: Auditora Rosa F. Dos Santos e Acadêmicos de Economia da UEM

Palestra sobre “Educação Fiscal” Cambará/Pr
No dia 06/11/2006, os auditores fiscais
Rosali P. Garcia e Antonio Reinaldo Bozzo foram
recebidos no Colégio Agrícola Estadual de
Cambará e na Escola Estadual Professora

Foto: Auditores Rosali P. Garcia e Antonio R. Bozzo

Peça Teatral “O Auto da Barca do
Fisco” - Maringá/Pr
No dia 09/11/2006, foram feitas
no
Instituto de Educação de Maringá, duas
apresentações da peça teatral "O Auto da Barca
do Fisco", às 9h e 20 horas, antecedida pela
palestra
“Interdisciplinaridade
aplicada
à
Educação Fiscal” , proferida pelo prof. Marcílio
Hubner, da UEM. O evento foi realizado numa
parceria com a Receita Estadual, Receita Federal,
Universidade Estadual de Maringá - UEM, Núcleo
Regional de Educação de Maringá, que contou
com 350 participantes.

Ação Global - Palmas/Pr
No dia 11/11/2006, em Palmas, a Receita
Estadual, representada pelas auditoras fiscais
Romalina Vargas, Rosmari B. Correa e pelo
estagiário Lures Dutra, participou ativamente do
trabalho de disseminação de educação fiscal no
evento Ação Global, organizado pelo Serviço
Social da Indústria – SESI – e pela Rede Globo
de Televisão.
Estiveram
presentes
375
crianças do Ensino Fundamental e Médio.
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Foram distribuídas 150 mochilas, 290 cartilhas e
CD's “Que Nem Gente Grande”, além da
apresentação da versão em vídeo.

de um projeto do Professor Alexandre Orsi, de
Ciências, que, usando sua criatividade, associou
o sistema tributário nacional ao sistema digestivo
do corpo humano, o que resultou em
interessantes observações dos alunos e
divertidos cartazes criados por eles mesmos. No
final foram distribuídas mochilas e cartilhas da
"Vendinha do Fisco". O projeto foi documentado e
enviado para a Revista do Professor.

Educação Fiscal
Guarapuava/Pr
Foto: Rosmari, Lúcio (Delegado da 14ªDRR) e Romalina

Palestra
“Importância
Consciência
Fiscal
para
Cidadão” - Paiçandu/Pr

da
o

Realizou-se no dia 16/11/2006,
no
Auditório da Câmara Municipal de Paiçandu, a
“Noite de Educação Fiscal” sendo proferida a
palestra sobre “Importância da Consciência Fiscal
para o Cidadão” e apresentada a peça “O Auto da
Barca do Fisco” para um público de 250
participantes, dentre os quais alunos e
professores
do
Ensino
Médio.
Receita Estadual, Receita Federal, Universidade
Estadual de Maringá, Núcleo Regional de
Educação de Maringá e representação da
Secretaria de Educação em Paiçandu foram
parceiras nesse evento.

EM TEMPO:
Palestra:
“Sistema
Tributário
Brasileiro” - Londrina/Pr
Em junho, alunos da 7ª série da Escola
Estadual Willie Davids, de Londrina, receberam a
visita do coordenador regional de Educação
Fiscal Sr. Eli Junior Lombardi, que lhes falou
sobre o sistema tributário brasileiro, em particular
sobre os tributos estaduais. A palestra fez parte

na

Feira

-

No dia 05/09/2006 realizou-se no Colégio
Estadual em Palmeirinha/Guarapuava, a “Feira
de Conhecimento”, organizada pela Secretaria de
Estado da Educação, com a participação da
auditora fiscal Isamara Marli Calegari Barbosa,
que proferiu uma palestra sobre Educação Fiscal
para um público de aproximadamente 250
pessoas, entre elas, os docentes e alunos do
Ensino Fundamental e Médio.

Lembrete
Concurso Nacional de curtas pró-cidadania
fiscal : estão em fase de julgamento os vídeos
com duração de 1 minuto versando sobre temas
relacionados à cidadania fiscal. O resultado sairá
no dia 14/12/2006, com prêmio de 10 mil reais
para o primeiro colocado, e outros prêmios para
os demais concorrentes. A Receita Estadual é
também parceira nesse projeto. Espera-se a
participação de colegas auditores, a exemplo do
ano passado, quando a dupla dos auditores Lucy
Mara Baroni e Gilberto Favato lograram a 3ª
classificação na "categoria aberta". Saiba mais:
www.sermaringa.org.br
http://www.cidadaniafiscal.org.br/

Para Refletir
“A vida é breve como gotas de orvalho, que
aparecem na calada da noite, cintilam ao
amanhecer e se dissipam ao calor do sol. Num
instante parecemos eternos, no outro uma página
na história”

Augusto Cury
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