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EDITORIAL
A edição do periódico de Educação Fiscal
de setembro ficou sob a responsabilidade da 9ª
Delegacia Regional da Receita de Maringá.

O Auto da Barca do Fisco também foi
destaque em evento realizado para empresários
em Maringá no dia 12 de setembro, contando
com um público aproximado de 1200 pessoas,
que após prestigiarem o teatro, assistiram
palestra com o jornalista Alexandre Garcia.

DEMOCRACIA COM CIDADANIA
Apresentando o segundo número do
periódico da Educação Fiscal, lembramos a
relevância do período em que estamos: préeleições. Enquanto cidadãos,
devemos nos
conscientizar de que nos próximos quatro anos,
teremos gestores públicos, tão bons quanto o
nosso voto. Sejamos atuantes, votando nos
candidatos que acreditarmos terem as melhores
propostas para nossa comunidade
e
acompanhando a sua atuação durante o mandato
eleitoral. Vamos interagir através do controle
social da gerência pública, opinando sobre a
prioridade dos gastos que serão financiados com
a nossa contribuição: os impostos.
Ou participamos nas decisões sobre o que
é melhor para nossa comunidade, ou outros vão
fazê-lo por nós.
Rosa F. Santos/Coordenadora de Educação
Fiscal/Regional Maringá.

EVENTOS DO MÊS
“VENDINHA
DO
FISCO
SEMANA DA CIDADANIA”

NA

Assim como ocorreu em 2005, a Vendinha
do Fisco esteve presente,
na semana da
cidadania realizada de 1 a 7 de setembro em
Curitiba. A oficina atendeu cerca de 1000
crianças que visitaram o local, onde estavam
disponíveis diversos serviços para a população.

Público em Maringá “O Auto da Barca do Fisco”

DOCUMENTÁRIO
Vendinha do Fisco
Uma trajetória de Sucesso
Nesta edição do periódico, colocamos
algumas curiosidades sobre a Oficina Vendinha
do Fisco, um dos maiores sucessos dentro do
Projeto de Educação Fiscal na Receita Estadual.
Idealizada em 2001 pela auditora fiscal
hoje aposentada, Elisabete Maria Rüsche,
inicialmente à disposição na Colônia de Férias em
Guaratuba para os filhos dos funcionários.
Participando em Recife/PE do evento da
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência
- SBPC, ganhou menção honrosa como projeto
de cidadania inovador. A partir daí a Vendinha
tem andado por todo o Paraná - escolas, feiras
agropecuárias, projeto consciência e Paraná em
Ação. Já atendeu cerca de 16 mil crianças desde
a sua criação.
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“Semana da Cidadania”

NOITE DA EDUCAÇÃO FISCAL
O Seminário "Fontes de Informações e
Projetos Especiais da CRE", realizado em
Curitiba, incluiu em sua pauta, o Programa de
Educação Fiscal no Paraná, cuja apresentação
deu-se no dia 11 de setembro, no Centro de
Convenções. O evento contou com palestras do
Diretor da CRE Sr. Luiz Carlos Vieira e da
Coordenadora do GEF/PR Sra. Maria Helena de
Souza, contextualizando o Programa de Educação
Fiscal na Receita Estadual.
Em seguida, o público presente assistiu a
peça teatral "O Auto da Barca do Fisco".

Peça Teatral “O Auto da Barca do Fisco”

Através de brincadeira de compra e venda,
as crianças aprendem a importância de pedir
nota fiscal,
noções de orçamento público,
orçamento familiar, matemática,
direitos e
deveres dos pequenos cidadãos e a importância
de fiscalizar a boa aplicação dos recursos
públicos, cuja fonte são os impostos. Tudo de
forma lúdica e divertida. Monitorada pelos
coordenadores
da educação fiscal nas
Delagacias Regionais, conta com o apoio de
Auditores Fiscais, Agentes Fazendários e
Estagiários no desenvolvimento dos trabalhos.
Como material de apoio a Vendinha
dispõe da cartilha "Que Nem Gente Grande", do
CD-Room "Vendinha do GIL" - versão da cartilha
em desenho animado, kits com mochila, régua e
caneta personalizados.

