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II Seminário Regional de Educação Fiscal.
“Santa Maria um lugar onde a cidadania acontece”
Essa segunda edição do PMEF vem com
novidades. Entre elas o II Seminário Regional de
Educação Fiscal, as doações destinadas pela Receita
Federal às escolas inseridas no programa, as visitas às
demais escolas que estão aderindo a este programa e,
dentro da proposta do informativo, o relato das
atividades realizadas pelas escolas municipais.
É motivo de orgulho o recebimento de inúmeros
relatos das escolas sobre o trabalho desenvolvido neste
bimestre. Também nos orgulha a receptividade dos
alunos e professores das escolas que estão recebendo a
coordenação do Programa para debaterem a proposta da
educação fiscal e desenvolverem o projeto em sala de
aula.
Além disso, noticiamos a troca da coordenação do
PMEF, que a partir do mês agosto passou a ser da
Auditora Fiscal da Prefeitura Municipal de Santa Maria –
ROSAURA DE FATIMA OLIVEIRA DE VARGAS.
Obrigado a todos!

A Escola de Administração Fazendária – Esaf,
órgão do Ministério da Fazenda e coordenadora do
Programa Nacional de Educação Fiscal - PNEF, tem
disponibilizado,
semestralmente,
o
curso
de
disseminadores de educação fiscal.
O propósito do curso é formar e ampliar a rede
nacional de educadores que irão atuar nas escolas e
com a sociedade na disseminação do PNEF. Desta
forma, os professores são capacitados a levar aos seus
alunos os conceitos de cidadania, a fim de buscar uma
sociedade mais crítica e atuante. O curso é a distância,
com acompanhamento de um tutor, e o material
disponibilizado é impresso e em CD. Mesmo com todo o
avanço tecnológico da nossa sociedade, o professor
continua sendo o maior e melhor agente propagador
dos conhecimentos aos seus alunos.
Os professores interessados podem entrar em
contato pelo telefone 3222 6464 , ramal 206 ou pelo email educacaofiscal@santamaria.rs.gov.br.
Fonte : Vera Maria Antoniazzi

Leãozinho: http://leaozinho.receita.fazenda.gov.br
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No dia 09 de agosto o II SEMINÁRIO REGIONAL
DE EDUCAÇÃO FISCAL – aconteceu em Santa Maria,
nas dependências do Seminário São José no Parque
Dom Antônio Reis.
Essa segunda edição teve como objetivo
proporcionar uma formação aos professores sobre o
tema. Este seminário foi coordenado pelo PMEF de
Santa Maria e pelo PEF do RS, através da 8ª CRE.
Contou, ainda, com a colaboração do Delegado da
Receita Federal de Santa Maria, da Delegada substituta
da Secretaria Estadual da Fazenda do RS, dos
representantes da Coordenação Estadual do PEF de
nosso Estado, de servidores municipais da secretaria
de município da fazenda e da educação.
Entre as
escolas participantes está a Escola Estadual Érico
Veríssimo, e as escolas municipais Vicente Farencena,
Diácono João Luiz Pozzobon e Nsª Srª do Perpetuo
Socorro.
Durante o dia foram realizadas palestras, relato
de experiência por parte das escolas, apresentações
artísticas como Show musical e encenação do esquete
teatral “Fiscalito e a revolta das notas fiscais” de
criação de Airton Costa e coordenação da professora
Adriana Seeger da Escola Municipal Perpétuo Socorro.

Educadores são capacitados em Campo Bom
O Programa Estadual de Educação Fiscal foi
até Campo Bom, dia 28 de setembro, para uma
capacitação de educadores. O encontro deu
destaque para a valorização da cidadania. Estavam
presentes os Agentes Fiscais do Tesouro do Estado
e Integrantes do Grupo de EFE Alexandre Bortolini e
Edemar Castaman.
Participaram do evento mais de 60
educadores
entre
diretores,
coordenadores
pedagógicos e professores da rede municipal de
ensino, que fazem parte do Programa Municipal de
Educação Fiscal, criado em 25 /10/05.
Na mesma linha dos programas de educação
fiscal em outras partes do estado, a cidade de
Campo Bom já vem trabalhando com os alunos de
suas escolas a importância de discutir a origem e
aplicação dos recursos públicos. A discussão sobre
ética e cidadania também entra na pauta das
escolas.
Fonte : www.educacaofiscal.rs.gov.br

