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EDITORIAL

Na sua terceira edição o Informativo Cid Legal naliza o ano com
uma certeza: de cumprirmos nosso
objetivo . O programa conta com 35
escolas municipais, somam-se a essas
16 escolas visitadas pela coordenadora do Programa neste ano de 2006. O
Programa busca consientizar a sociedade da função socio-econômica do
tributo através da escola.
Os alunos estão motivados e
participam das atividades propostas
com dedicação e entusiasmo. Isso
nos satisfaz, pois sabemos que serão
cidadãos mais conscientes e críticos
de seus direitos e deveres, e esse é
o maior motivo para darmos continuidade ao nosso trabalho.

Santa Maria: um lugar onde a cidadania acontece

Professora municipal é premiada e seu
trabalho tem repercussão mundial
A professora da EMEF Edy Maya Bertóia, Lisete
Masssulini Pigatto foi premiada no concurso Agrinho do RS.
O projeto Recreação e cidadania coordenado por ela vai ser
discutido no Fórum Mundial de Cibersociedade pela Internet com a participação da UNESCO. Na resenha a professora
Lisete esclarece: a Educação Fiscal é percebida como uma
nova modalidade educacional para desenvolver a participação
democrática. Conscientizando a população sobre a importância do exercício pleno da cidadania. A pesquisa envolve a
Recreação, a Cidadania e a Educação Fiscal. O trabalho está
disponível no endereço www.cibersociedad.net/recursos/ressenya/. Conra!

Programa Nacional de Educação Fiscal
Porto Alegre foi sede do 35o
Encontro Nacional de Educação Fiscal. O Programa Municipal de Educação Fiscal estava representado pela
coordenadora do Programa em Santa
Maria Rosaura Vargas , pelo delegado da Receita Federal Carlos Luciano
Sant ana e pela auditora scal Vera
Maria Antoniazzi. O teatro da EMEF

Platéia prestigia as crianças

Perpétuo Socorro Fiscalito e a revolta
das notas scais, encantou os represen tantes de todo o Brasil.
As crianças tiveram apoio naceiro
da Receita Federal para viajar, e transporte cedido pela UFSM.
As crianças apresentaram de uma forma descontraída o assunto. Na ocasião
foram convidadas a ir para Santa Cruz
mostrar seu trabalho.
No encontro, Rosaura
Vargas reencontrou a primeira pessoa que lhe deu informaçoões sobre a Educação
Fiscal, na cidade de Brasília.
Gentilmente Dona Conceição
a recebeu e plantou sua semente em Santa Maria, para
que surgisse o PMEF. A coordenadora do programa entregou para a Dona Conceição
uma pasta contendo o material

Alunos/atores em POA

que já foi desenvolvido no município,
para auxiliar os professores em seu
trabalho, o público presente aplaudiu
e, Dona Conceição emocionada parabenizou o programa: é muito bom
o trabalho que vocês estão desenvolvendo em Santa Maria, as crianças
são verdadeiros atores, continuem trabalhando concluiu.

