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Santa Maria: há 4 anos
no embalo do Cid Legal
Durante o 4º Festival
Cid Legal Canta e Dança,
cerca de 3.000 pessoas
prestigiaram as apresentações dos 850 estudantes
e professores artistas.

C

Apresentação do grupo de educação infantil da EMEF Altina Teixeira

om objetivo de
conscientizar e
educar para o
exercício da cidadania, o Programa Municipal de Educação Fiscal
(PMEF) promoveu a 4ª
edição do Festival CID Legal Canta e Dança, entre
os dias 8 e 18 de novembro de 2010. Neste ano, a
mostra contou com a participação de 40 escolas e
aproximadamente 850 alunos e professores artistas
que subiram ao palco com
muita criatividade. Ao total,
2,5 mil pessoas acompanharam os 10 dias de atividade.
Através do festival, estudantes de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino de Jovens
e Adultos (EJA) criaram,
produziram e apresentaram diversas danças e
paródias sobre assuntos

relacionados à educação
fiscal, função socioeconômica do tributo e aplicação
dos recursos públicos.
A organização e
infraestrutura do festival
foram realizadas a partir do
apoio de instituições públicas e privadas que, além

de sensibilizarem-se com
os objetivos da mostra, doaram as forças produtivas
dos seus recursos humanos, capital social essencial ao desenvolvimento de
todo projeto de tal porte.
Entre os parceiros, destacam-se a Dele-

ATIVIDADES EDUCAÇÃO FISCAL 2011

gacia da Receita Federal
de Santa Maria, Receita
Estadual, 8ª Coordenadora Regional da Educação
(CRE), Câmara Municipal
de Vereadores, Universidade Federal de Santa Maria
(UFSM), Associação dos
Transportadores Urbanos

(ATU) e Batalhão de Operações Especiais (BOE).
Além destes, o CID
Legal Canta e Dança ainda
contou com o patrocínio da
Sociedade Vicente Palotti e
da Caixa Econômica Federal.

Entrega dos Projetos
Pedagógico das Escolas:
Aguardamos os
PROJETOS PEDAGÓGICOS
até o dia 30 de Abril de 2011
PARTICIPE!

Rua Venâncio Aires, 2277 ou
educacaofiscal@santamaria.rs.gov.br
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Região Norte

Educar é mais do que
ensinar os fundamentos
básicos

N

a arte de educar
também
está presente
a formação dos
cidadãos. Assim como
a criação familiar, o cotidiano escolar é um dos
elementos mais importantes para o crescimento
das crianças, tornando-as
adultos conscientes de
seus direitos e deveres.
Por isso, em conjunto com pais e professores, a administração
municipal tem um alto
grau de responsabilidade
sobre a educação básica.
Tendo isso em mente, a
Prefeitura Municipal de
Santa Maria, por meio do
Projeto Municipal de Educação Fiscal (PMEF), vinculado às secretarias de
Município de Educação
(SMED) e de Finanças
(SMF), promoveu o 4º
Festival CID Legal Canta
e Dança. A mostra iniciou
no dia 8 de novembro
de 2010 com a participação de cinco escolas
da região norte da cidade.
No primeiro dia, mais de
250 pessoas os espetáculos realizados no Clube
Atlético Esportivo.
A coordenadora
do PMEF, Rosaura Vargas, destacou que o festival apresentou atividades
desenvolvidas pelas escolas e, apesar de não
ser uma competição, contou com uma comissão
avaliadora que forneceu
parecer sobre as apresentações. Compuseram
a mesa o auditor fiscal da
Receita Federal, Miguel
Ângelo Lovatto, a professora de Educação Fiscal,
Juliane da Silva Roth, a
professora de Artes Cênicas, Maria Fátima Vieira
Marques, e as professoras da SMED, Sílvia Carmargo e Cristiane Bom.
Na abertura da
mostra, o então secretário
de Finanças, Antônio
Carlos de Lemos, que
representou o chefe do
Executivo, afirmou que
o CID Legal é um dos
eventos mais bonitos e
importantes da cidade,
pois relaciona jovens estudantes à administração
municipal. “A criação das
paródias é uma brincadeira de bom gosto com uma

ESCOLA ADVENTISTA
Paródia “Vamos Ajudar”

EMEF PÃO DOS POBRES - Poesia “Nota Fiscal”

grande responsabilidade
e relacionada à transformação social do país”,
disse.
EMEF Chácara das
Flores
Durante o primeiro dia
de atividades, as escolas apresentaram temas
relevantes e de extrema
importância para o desenvolvimento do país. A Escola Chácara das Flores
trouxe, com muito sorriso,
imaginação e criatividade,
a dança “Esperança de
um mundo melhor na
alegria dos palhaços”. Segundo Rosaura, a caracterização, organização e
doçura marcaram a apresentação.
EMEF Perpétuo Socorro
A Escola Perpétuo Socorro contagiou o público
com muita criatividade,
harmonia e alegria. A
paródia “A gurizada trabalho” convocou o público
e, principalmente os jovens, a estudarem. “Eles
destacaram que essa é
a única obrigação da criança antes dos 14 anos”,
comenta.
EE Marechal Rondon
Já a Escola Marechal
Rondon demonstrou, com
o tema “Sul sem sonegação”, uma excelente
paródia e uma linda música. Com a apresentação,
os alunos incentivaram
o exercício dos assuntos que envolvem a Educação Fiscal e pediram
a colaboração do público
para o desenvolvimento
da cidadania.
Colégio Adventista de
Santa Maria
Focada na educação ambiental, o Colégio Advent-

ista de Santa Maria apresentou a paródia “Mundo
Melhor” e demonstrou
conscientização sobre a
preservação do meio ambiente, combate à poluição e desmatamento. A
paródia “Vamos ajudar”
chamou os cidadãos para
a reflexão da solidariedade e apelou para a sensibilidade das pessoas
para o auxílio aos menos
favorecidos.
EMEF Pão dos Pobres
Os alunos da Escola Pão
dos Pobres reforçaram
os temas que envolvem
cidadania como marca
do trabalho desenvolvido
pelos professores. Nas
atividades, eles elaboraram paródias de músicas
como “Fui”, do Exaltasamba, “Deu pra ti”, de
Cleiton e Cledir, e “Chora,
me liga”, de João Bosco e
Vinicius, além de poesias
como “Povo que pede
nota”, “Hoje, amanhã e
sempre”, apresentadas
pelos alunos e pelos professores.
As atividades finalizaram com brilho, desenvoltura, habilidades diferenciadas e brincadeiras.
Além disso, a semente da
Educação Fiscal foi lançada e reforçou a consciência cidadã de quem
acompanhou as festividades. “As escolas estão de
parabéns pelo excelente
trabalho desenvolvido e
pela graciosidade com
que os alunos demonstraram o conhecimento
sobre cidadania”, finaliza
Rosaura.

EMEF PÃO DOS POBRES
Paródia dos Professores “Cobra e Fiscaliza”

EMEF CHÁCARA DAS FLORES Dança
“Esperança de um Mundo Melhor na Alegria dos
Palhaços”

EE MARECHAL RONDON - Paródia
“Sul sem Sonegação”

EMEF S. SRA. DO PERPÉTUO SOCORRO
Paródia“A Gurizada Trabalhou”
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Educação de Jovens e Adultos

A vida como ela (agora) não é

A

ntigamente,
a
Educação
de
Jovens Adultos
(EJA) era simplesmente conteúdos ou
aulas à distância. Hoje, as
escolas e os alunos apresentam espetáculos e demonstram, na brincadeira
e nas paródias, poesias,
comprometimento, respeito e consciência cidadã. Na
noite do dia 9 de novembro
de 2010, os alunos abrilhantaram os espetáculos com
muito trabalho e exemplos
não só para os professores,
mas para os filhos, amigos e
para a comunidade que também tem esperanças em um
Brasil mais justo e com os
tributos pagos e aplicados
com eficiência.
O sucesso do evento revelou muita graça, participação, beleza e comprometimento com a cidadania.
Segundo a coordenadora do
PMEF, Rosaura Vargas, as
apresentações mostraram
muito conhecimento sobre
as questões tributárias e
aplicação dos recursos públicos. “Consciente de sua
importância na fiscalização,
os jovens salientarem seus
direitos e deveres como cidadãos responsáveis”, ressalta.

EMEF Pinheiro Machado
A poesia “Educação
Fiscal”, elaborada pelos alunos da Escola Municipal Pinheiro Machado, recitou em
seus versos a evolução da
ciência e do homem. Conforme Rosaura, a apresentação mostrou que a evolução trouxe benefícios aos
cidadãos aos cidadãos. “Retribuímos ao meio ambiente,
principalmente através de
saneamento e uma melhor
qualidade de vida ao cidadão. Esse é o resultado e o
produto dos investimentos
de tributos”, confia.
EMEF Luizinho De Grandi
EMEF JÚLIO DO CANTO - Paródia dos Professores “Quero Ver Contribuir”

fiscalização. Rosaura destaca que a apresentação mostrou que há muita falta de
conhecimento de colaboração por parte das pessoas,
pois as gerações anteriores
não tinham esse costume.

EMEF PINHE RO MACHA DO - Paródia “Cidadão Cidadania”

A suavidade na voz, tranquilidade e alegria representa-

ram muito bem ao apelo ao
público para participação e

EMEF Júlio do Canto
As
motivadoras
apresentações dos alunos
da Escola Júlio do Canto
abordaram a aplicação dos
tributos em prol da sociedade. Alegre, divertido e organizado: o espetáculo trouxe
paródias de professores e

alunos do EJA. O tema foi
muito bem abordado e citou alguns locais onde as
verbas públicas devem ser
direcionadas.
EMEF Rejane Garcia Gervini
A Escola Rejane
Gacia Gervini abordou um
assunto diferente das outras
escolas. O tema “a não aceitação do CD pirata” mostrou
que a ilegalidade está em diversos setores da sociedade
e que, além da baixa qualidade, há muita sonegação
de tributos.

EMEF CAIC LUIZINHO DE GRANDI - Paródia - “Participe”
EMEF REJANE GARCIA GERVINI -Paródia - “CD Pirata”

Vereadora Sandra Rebelato à
frente do legislativo em 2011
Foto: Pedro Pavan

NOTÍCIAS
DO LEGISLATIVO

EMEF JULIO DOCANTO - Paródia “Fiscalize Dia-a-Dia”

Mesa Diretora 2011: veradores Maciel (a partir da esq.), Werner, Sandra, Admar e Maneco

N

a última sessão plenária
de 2010, em 29 de dezembro, o então presidente da Câmara de Vereadores
de Santa Maria, Paulo Airton Denardin (PP), transmitiu o cargo à
vereadora Sandra Rebelato (PP).
A progressista comanda o legislativo santa-mariense em 2011
ao lado do vereador Admar Po-

zzobom (PSDB), vice-presidente;
Werner Rempel (independente),
1º secretário; João Carlos Maciel
(PMDB), 2º secretário; e Manoel
Badke (DEM), suplente.
No balanço que fez de 2010, o
vereador Paulo Airton Denardin
ressaltou que sua gestão cumpriu
“o compromisso com todos; independentemente de partido, foi uma

mesa diretora que trabalhou para
todos.” Lembrou que sua primeira
iniciativa como presidente, no início de 2010, foi visitar o chefe do
executivo municipal, Cezar Schirmer, “com o objetivo de ressaltar
a importância da boa relação entre
os poderes Legislativo e Executivo”. Destacou a reestruturação do
portal da Câmara na Internet e a
inauguração do novo site do Legislativo, adequando-se às novas
determinações legais de defesa da
transparência no serviço público.
Outro feito lembrado foi a estreia
do programa “Memória Legislativa”, na TV Câmara, e a cobertura
jornalística da 25ª Feisma, quando
o canal legislativo montou um estúdio no Centro Desportivo Munici-

pal. Na área da gestão financeira,
Denardin ressaltou a devolução de
R$ 1,4 milhão ao Executivo, recurso este previsto no orçamento da
Casa que não foi utilizado, em decorrência de uma política de austeridade financeira.
Ao finalizar, Paulo Airton Denardin
fez um agradecimento especial aos
servidores da Casa, afirmando que
“somente temos bons vereadores
porque temos bons funcionários,
que nos dão todo o suporte necessário ao desempenho das nossas
atividades”.
Em seu discurso de posse, a vereadora Sandra Rebelato disse ser a
presidência da Casa o seu “desafio
maior deste momento”. Prometeu
empenhar-se na busca da aproximação da “dimensão administrativa da Casa ao próprio objeto das
políticas públicas”, e garantiu que

a sua administração será marcada pela “reengenharia do poder,
a melhoria do espaço físico e o
aprimoramento da máquina burocrática, através de um dinamismo
operacional eliminatório de regras
superadas e limitações impostas
pelo costume”.
Antes de finalizar seu pronunciamento, a nova presidente afirmou
que trabalhará “ao lado do Poder
Executivo e do Poder Judiciário,
respeitando a independência e
competência inerente a cada um,
para juntos cumprirmos a grande
missão de consolidar o Estado
Social Democrático de Direito, preservando e ampliando as conquistas da coletividade, o desenvolvimento social e a garantia do bem
estar de todos e de todas que se
encontram neste solo municipal de
Santa Maria.”
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Construção de um país mais
justo. Vamos fazer juntos?

EMEF ALTINA
TEIXEIRA Dança
- “Planeta Azul”
EMEF PINHEIRO
MACHADO Paródia “Nota Fiscal”

COLÉGIO ANTONIO ALVES RAMOS - Dança “Formiga Bossa Nova”

N

o dia 12 de novembro de 2010, cerca de
300 pessoas assistiram as 17 apresentações dos estudantes das sete Escolas de
Ensino Fundamental que, com o apoio e
estímulo dos professores, criaram, produziram e realizaram danças e paródias referentes à Educação
Fiscal. A 4ª Mostra Regional do CID Legal Canta e
Dança aconteceu no Ginásio do Colégio Antônio Alves Ramos.
Os espetáculos focaram questões relacionadas à função socioeconômica do tributo, aplicação
dos recursos públicos, meio ambiente e construção
da cidade. Nas apresentações, os alunos reivindicaram por uma educação de qualidade para todos, por
um sistema tributário distribuído por renda e por um
processo orçamentário com participação popular.
Estes foram alguns dos assuntos elencados pelos
alunos e professores das escolas da região oeste do
município.
EMEF Pinheiro Machado A escola Pinheiro Machado
apresentou a paródia “Nota Fiscal”, que destacava
que o cidadão honesto deve pedir nota fiscal para poder contribuir com o município e obter o retorno em
benefício ao cidadão. A poesia “Os direitos do cidadão” reforçou o conhecimento, por parte dos alunos,
de onde os tributos devem ser aplicados como saneamento básico, educação, praças, ruas, hospitais,
segurança e conservação da natureza.
Colégio Antônio Alves Ramos Incentivar o trabalho como
forma de obter o sustento e exercer a cidadania
como contribuição para uma vida digna e saudável.
O objetivo do Colégio Antônio Alves Ramos foi conquistado com a apresentação de dança ao som da
música “Formiga Bossa Nova”. Segundo a disseminadora do PEMF, Rozania Rossate Rosa, a dança
trouxe passos de balé. “O espetáculo foi muito bem
ensaiado e mostrou muito cuidado e concentração
do grupo, além de um figurino e bem organizado”,
ressalta.
EMEF Altina Teixeira A Escola Altina Teixeira trouxe ao
público assuntos relativos a natureza e preservação
do meio ambiente a partir da dança dos alunos do primeiro ano ao som da música “Planeta Azul”, da dupla
sertaneja Chitãozinho e Xororó. A alegria, concentração e segurança foram as características marcantes
na apresentação. Na ocasião, foram apresentadas
a paródias “Recomeçar”, que tinha como objetivo
incentivar o estudo, a fiscalização, a luta contra a
corrupção e a conservação do meio ambiente, “Eu
não sou besta”, que abordou o tema corrupção de

EMEF JOÃO HUNDERTMACK - Dança “A Casa”

EMEF PINHEIRO MACHADO Paródia - “Nota Fiscal”
EMEF ERLINDA
VINADÉ - Dança “A
Grande Voz”

EMEF IRMÃO QUINTINO
Poesia - “Cidadania”

forma criativa, organiza e muito bem caracterizada, e
“Chego na parada”, que levou o tema fiscalização e
conscientização por meio do diálogo.
Além destes, o “Rap da Cidadania” focou a
recuperação de valores, meio ambiente, saúde, educação e combate ao trabalho infantil. “A música fez
um convite a todas as pessoas para atuarem como
cidadãos de verdade”, observa.
EE Almiro Beltrame Com a música “Acredito na rapaziada”, de Gonzaguinha, alunos e professores da Escola Almiro Beltrame retomaram o tema de brasilidade
através da valorização do país e da confiança na
juventude. A apresentação “Ética no Pampa” enalteceu o povo gaúcho. Segundo Rozania, os alunos
mostraram que o cidadão do sul não aceita pirataria
e nem corrupção e que tem raça e tradição. A partir da música “Onde está o meu dinheiro?”, de Gal
Gosta, os alunos retrataram a pergunta “onde está o
dinheiro dos tributos?”.
Em seguida, na “Paráfrase da Querência”, foi apresentado, de forma clara e segura, o tema corrupção
e cidadania. “Eles convocaram as pessoas de bem
para lutar pelo berço da paz e para sentirem orgulho
de seu país”, reforça.
EMEF João Hundetmarch O tema de cuidado ambiental
foi apresentado, pelos alunos da Escola João Hundetmarch, com a música “Lixo”, de Newton Heliton. A
apresentação englobou o cuidado com a escola e o
respeito ao meio ambiente. “Eles sabem muito bem
como o lixo deve ser separado a fim de fazer a reciclagem e preservar o meio ambiente. Passaram isso

EMEF IRMÃO QUINTINO
Paródia dos Professores - “Eu Sou Besta”

muito bem na dança”, analisa Rozania. Em seguida,
a religiosidade veio à tona com a música “A formiguinha”, de Sandrinha e a Garotada. Na apresentação,
foi evidenciado que a preguiça e a obra mal feita não
agradam ao Criador.
A religião resgatou o respeito, amor, carinho,
compreensão e solidariedade ao próximo, pois são
temas da Educação Fiscal na construção da cidadania.
EMEF Erlinda M. Vinadé A nossa geração tem sido marcada pelo individualismo e pela solidão. Cada vez
mais, pessoas desenvolvem um estilo de vida solitário e, não obstante, vivem em grandes metrópoles
cercadas por uma grande multidão. A Escola Erlinda
Vinadé exaltou valores como a união, força e cidadania com a música “Grande voz”. “Os professores,
alunos e a comunidade estão de parabéns por esse
primoroso trabalho”, alegra-se Rozania.
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Paraíso imaginário

EMEI CAIC
LUIZINHO DE GRANDI
Dança - “Depende de Nós”

EMEI MONTANHA RUSSA
Dança - “Tempo de Mudar”

EE CORONEL PILLAR - Dança
Oh! Como Vai Tua Vó?

EMEF RENATO NOCCHI ZIRMMERMANN Dança - “Tchururu”

EMEF DIÁCONO J. L. POZZOBON - Dança - “Princesa Linda Demais”

O

EMEI CASA DA CRIANÇA - Dança - “Leãozinho e a Casa Colorida”

mundo imaginário “do bom que faz
bem” de muitos autores brasileiros foi
bastante representado pelas escolas
de educação infantil municipais, estaduais e particulares. A esperança na saúde,
na educação de qualidade e num país honrado
e saudável financeiramente marcou o festival.
Para a coordenadora adjunta do PMEF, Helaine
Simon, os alunos ressaltaram o verdadeiro valor
de uma administração digna de respeito. “Eles
mostraram que os cidadãos de bem devem servir de exemplo para as crianças”, afirma.
Solidariedade, esperança e amor foram
as mensagens enviadas ao público nas 13 apresentações realizadas pelas 11 escolas no dia 18
de novembro de 2010. O palco da vez foi Clube
Comercial, que cedeu gratuitamente suas dependências para a realização da etapa da Educação
infantil do 4º Festival Cid Legal Canta e Dança.
EMEI Casa da Criança
Com um figurino simples, porém elegante, os
alunos da EMEI Casa da Criança demonstraram
um mundo sem tristeza a partir de uma casa de
balé colorida, de brincadeira e esperança, igual à
casa da vovó. “Eles mostraram que nessa casa
se aprende a viver e conviver com pessoas diferentes e que só querem o bem. Com isso, eles
esperam um administrador que os ame e que
seja o exemplo de bem querer”, ressalta Helaine.
EMEI Montanha Russa
A música “Tempo de mudar”, de Eliane e Maísa,
empolgou o público. O foco da apresentação foi
a conservação do planeta e o aprendizado do
convívio das pessoas com a natureza, de modo
a não feri-la. “A criança tem que ser do bem e
ter amor no coração para desfazer o mal que já
foi feito ao meio ambiente”, dispara Helaine. Os
alunos ainda provocaram o público para uma
melhor educação ambiental. “É só você começar que as pessoas irão acompanhá-lo. Assim,
faremos uma Terra inteira regada de felicidade,
paz e harmonia”, reforçaram os alunos na apresentação.

Os alunos trabalharam assuntos relativos à cidadania e valores, mostrando o desejo de transformação e liberdade em contraponto às desigualdades sociais. A apresentação da Escola
Fiori Druck trouxe diferentes estilos de músicas
e elementos cênicos, além de explorar materiais
expressivos e lindos. “A esperança de um futuro
melhor foi evidenciada no espetáculo, pois é nítido que a criança já pensa em melhorar o mundo
para o próximo”, analisa.
EMEI CAIC Luizinho de Grandi
A música “Depende de nós”, de Ivan Lins”, sensibilizou o público. O sucesso da apresentação dos
alunos estava na intenção de mostrar que a vida
pode ser feita de sorrisos, cor e alegria. Segundo
a coordenadora adjunta, Helaine Simon, o espetáculo explanou que os jovens desejam um mundo melhor, pois acreditam que ele ainda posa ser
transformado. “Apesar do homem desrespeitar
algmas regras de honestidade, ética e decência,
as crianças ainda são capazes de semear alegria
a todos que as cercam”, reflete.

EMEF ERLINDA VINADÉ - Dança
“A Turma do Nosso Amiguinho”

EMEI IDA FIORI DRUCK - Dança - “Lua de Cristal, They Don’t Care
About Us, Pacato Cidadão, Waving Flags e Aquarela”

EMEI Fiori Druck

EMEF PEDRO KUNZ - Dança - “Deus Abençoe as Crianças”

EMEF ARACY BARRETO SACCHIS - Dança - “A Grande Voz”

COLÉGIO ADVENTISTA - Dança - “Solidariedade”
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Região Centro/Leste

Adolescentes fazem brilhar
os olhos dos expectadores

EE CELINA DE MORAES - - Dança -“Nas Minhas Mãos”

A

demonstração de cidadania continua. Os alunos
das escolas municipais,
estaduais e particulares
de Santa Maria mostraram o que, de
fato, os jovens desejam do nosso país,
reescrevendo protocolos sobre como
conciliar as forças da democracia e do
mercado, das desigualdades e da pobreza. Com isso, no dia 9 de novembro
de 2010, o Clube Comercial foi o palco
de cerca de 20 apresentações das regiões central e leste da cidade.
EMEF Padre Nóbrega A Escola Padre Nóbrega apresentou as necessidades sociais que marcam os dias atuais
com o tema “cidadania e o comprometimento deles com respeitar, participar
das decisões da sociedade, honrar
fazendo.ações bondosas, caridade e
justiça”. O trabalho desenvolvido pela
escola chamou o cidadão brasileiro à
responsabilidade sem perder a verdade e a amizade.
Além disso, a criatividade
nos figurinos, materiais cenográficos,
diagramação e na diversidade dos
movimentos foram registrados nos
pareceres dos avaliadores. Segundo
a coordenadora adjunta do PMEF, Helaine Simon, a expressividade e a harmonia demonstrada pelos alunos no
espetáculo somaram-se aos critérios.
“Os resultados foram muito satisfatórios, pois eles são adolescentes e não
profissionais, mas agiram de tal forma
na apresentação”, exalta.
EE Coronel Pilar A segunda apre-

sentação do dia ficou por conta da
Escola Estadual Coronel Pilar com o
tema “a questão ambiental e preservação do meio ambiente”. Com muita
criatividade, beleza no figurino e participação, os alunos deram o seu recado
na conscientização e no cuidado com
meio ambiente. Helaine ressalta que
a coreografia , harmonia e expressividade corresponderam o entusiasmo
e atitudes da profesora. “O Brasil que
queremos é uma forma bastante forte
de integração entre professor e aluno”,
ressalta.
EE João Belém A Escola Estadual
João Belém apresentou uma coreografia criativa com grupo harmônico

EMEF PADRE NÓBREGA - Dança - “Pacato Cidadão”

não só nos versos, mas também na
expressão corporal. “A união ocorre
em toda apresentação dos alunos e
professor. Esse se demonstra extremamente comprometido e entusiasmado
com a educação”, destaca Helaine. O
foco da escola foi a não aceitação da
corrupção por parte dos jovens do nosso país. Outro assunto abordado foi o
prejuízo que as drogas causam para
a sociedade e também para a saúde
do usuário. O crack foi apresentado
de uma forma direta e comparado a
um “tijolo desgraçado” encontrado em
qualquer esquina e que tira a juventude
de quem o consome. “A composição
do professor demonstra sensibilidade
ao problema e forte apelo aos garotos para que não venham a usá-la”,
comenta a coordenadora do PMEF.
Em paralelo, foi abordado o sonho de
uma administração mais série e mais
comprometida através da paródia “Esperança”.

EMEF HYLDA VASCONCELLOS - Poesia “Cidadão”

COLÉGIO TIRADENTES - Paródia “Cidadania e os
Homens”

EMEF Hylda Vasconcellos A poesia

“Cidadão”, profunda em relação à idade do autor, mostra o potencial artístico
e o trabalho desenvolvidos pelos professores da Escola Hylda de Vasconcellos, pois conscientiza a garotada
para ser cidadã e não conformista em
relação aos seus diretos e cumprimento de deveres. “A cidadania foi o tema
marcante na expressividade das artes
e da interpretação”, alega Helaine.
Colégio Tiradentes
da Brigada Militar O colégio Tira-

dentes, por meio da voz do intérprete
e do som do violão, mostrou o tema
“Cidadania”. A turma desempenhou
com muita clareza que melhoraremos
os nossos dias se levarmos a cidadania por onde andarmos. Em outro viés,
enfocando também a cidadania, os
alunos abordaram que sabem mesmo
o que é ser um bom cidadão e ressaltaram os benefícios para a sociedade.
“Eles mostraram que desejam a liberdade e estão prontos para os dias de
luta pela transformação”, comenta
Helaine. Com imposição de voz e excelente dicção, os artistas encerraram
as apresentações com a poesia “O ser
cidadão!”.
EE Celina de Moraes A Escola Celina

EE JOÃO BELÉM na Paródia “Esperança”

de Moraes apresentou as características necessárias sobre como devem
ser empregados os tributos arrecadados por nossos gestores e como o
cidadão deve agir para exercer seus
direitos, com a poesia “O que é Educação Fiscal?”. Na dança, a coreografia e
o figurino criativos estiveram em plena
sintoni acoma a música “Nas minhas
mãos”. “Já a poesia ‘Exemplos’, da
professora Denise Rosana Canfield.
passou o recado de que sonegar é
errado e pagar impostos é uma boa
maneira de melhorar a educação”,
lembra. A profesora Denise demonstrou aos alunos ser comprometida com
o seu trabalho, criativa e inovadora
como cidadã.

EMEF ARACY BARRETO SACCHIS - Dança - “Free Step”

EE CORONEL PILLAR - Dança “Verde tem que ter Verde”
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Região Camobi

Futuro cidadão
brasileiro?

N

a tarde do dia 11 de novembro de 2010, o
Bairro Camobi recebeu o 4º Festival CID Legal Canta e Dança. As apresentações, que
aconteceram no CTG Sentinela da Querência, foram marcadas pela demonstração de cidadania
tanto dos professores e alunos, como da comunidade
que prestigiou o evento. Na oportunidade, o compromisso dos jovens com o futuro do país e a exigência da
fiscalização de atitudes mais sérias por parte dos governantes ficaram evidenciadas. Mais de 250 pessoas
acompanharam as apresentações.

EMEF Bernardino
Fernandes- Paródia dos
Professores com a
participação especial do
aluno do 1º ano - “A Turma
Aprovou”

EMEF Júlio do canto- Poesia - “Cidadania”

EMEF Bernardino Fernandes
O compromisso dos adolescentes em transformar não
só a cidade, mas também em contribuir com a política
brasileira mostrou que a geração deseja transformar tal
realidade. Esse foi um dos temas elencados pela Escola Bernardino Fernandes na paródia “Eleições 2010:
vote certo/não vendo o meu voto”. Já as paródias “Para
de chorar” e “A turma aprovou” mostraram a indignação da população de bem com relação à humilhação,
falta de comprometimento, respeito, mordomia e enganação ao povo.

EMEF M. Renato M. Zimmermann - Dança - “Ei, Psiu! Beijo Me Liga”
EMEF Bernardino Fernandes - Paródia
“Eleições 2010 - Vote certo/Não vendo o meu voto”

EMEF Júlio do Canto
A Escola Julio do Canto focou o dever do cidadão na
contribuição com o país, através do pagamento de
impostos em dia. O tema fica claro no fragmento “ao
pagar imposto você está sendo cidadão, honrando seu
compromisso em colaborar com a nação” da paródia
“Para acontecer educação fiscal”. As poesias “Cidadania”, “Nota Fiscal: amiga triunfal” e “Cidadão sim,
sonegação não” também evidenciaram os deveres do
povo.

EMEF Renato Nocchi Zimmermann
A dança dos alunos do segundo ao quinto ano, “Negro

Gato”, e dos jovens do sexto ao nono ano, “Ei, Psiu! Beijo
me liga”, ressaltaram a inclusão social através coreografias
criativas com lindos figurinos, adereços e movimentação. A
escola demonstrou um essencial trabalho relativo à autoestima dos alunos. “A abalada autoestima dos jovens pode ser
resgatada através do compromisso e da ética dos gestores
públicos para com a sociedade, destaca a coordenadora do
PMEF.

EMEF Lívia Menna Barreto
Os alunos da Escola Lívia Menna Barreto divertiram o público com as paródias “Até quando?” e “Se ligue”, e poesias
“Cuidado cidadão” e “Os direitos do cidadão”. Segundo a
coordenadora do PMEF, Rosaura Vargas, os alunos desenvolveram muito bem o trabalho. Segundo Rosaura,“os
valores foram resgatados pelos professores e pela comunidade escolar, destacando os diteirots e os deveres”, entre
os quais destacou o “dever de fiscalizar a aplicação dos recursos públicos”.

EMEF Vicente Farencena
Com muita criatividade, a arte somou-se as ações e atitudes
referentes a questões relacionadas à função socioeconômica do tributo, aplicação dos recursos públicos, meio ambiente e construção da cidadania. As poesias “Educação Fiscal”,
“Imposto que eu pago” e “Poesia sobre Educação Fiscal”
atingiram os objetivos propostos ao defenderem educação
de qualidade, sistema tributário como distribuidor de renda e
processo orçamentário com participação popular..

EMEF Lívia Menna Barreto - Dança - “Até Quando”

opinião
*

Miguel Lovato*

A

Educação Fiscal, dentre
outros tantos objetivos, nos
ajuda a desenvolver o sentido da
cidadania. E um dos mais nobres
exercícios dessa virtude é o de podermos escolher através do voto os nossos governantes (prefeitos, governadores dos estados e do distrito
federal e presidente) e os legisladores (vereadores,
deputados estaduais, distritais e federais, e senadores). Como sabemos, as mais elementares funções
do poder legislativo são as de elaborar normas de
direito (leis), que serão aplicadas a toda sociedade,
votar leis orçamentárias e fiscalizar o poder executivo (governantes). A estes (executivo), por sua vez, é
atribuído o poder de governar o povo e administrar os
interesses públicos (nas áreas da educação, saúde,
segurança, transportes, etc..) cumprindo fielmente as
ordenações legais (Constituição, Leis, inclusive a orçamentária, etc..). Portanto, quando formos exercer o
sagrado direito de votar, devemos ter em mente a responsabilidade das nossas escolhas, pois estaremos
entregando um voto de confiança para aquelas pessoas que pretendemos ver eleitas para as funções de
governantes e legisladores. Tenhamos consciência
cidadã nesta hora.

* Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil

EMEF Vicente Farencena - Poesia “Educação Fiscal”

Caio Jordão*

Q

uero registrar minha alegria ao
constatar que o Programa Municipal de Educação Fiscal continua
em plena atividade, desenvolvendo
um trabalho extremamente importante na conscientização de jovens e
adultos quanto à plenitude do exercício da cidadania.
Tive a grata oportunidade e satisfação de acompanhar este
Programa a nível municipal desde a sua criação em 2003,
período em que exerci a função de Delegado da Receita
Estadual de Santa Maria e tenho participado dos Festivais
Cid Legal Canta e Dança.
Importante destacar o excelente trabalho desenvolvido
pela Coordenadora do Programa, Rosaura Vargas e sua
competente equipe, que, embora as dificuldades encontradas neste período, não mediram esforços para ultrapassar
estas barreiras e levar adiante este programa.
Penso ser este o único caminho viável para que se possa
mudar a situação que hoje vivenciamos, pois se cada cidadão fizer a sua parte e entender plenamente a importância
do recolhimento dos tributos, com certeza terá maiores
condições de acompanhar e fiscalizar a aplicação dos
mesmos, que, em ultima análise, é dinheiro do cidadão,
da sociedade como um todo, tendo em vista que muitas
vezes os mesmos são desviados de sua real função, que é
retornar em benefício da sociedade.
São programas como este e atividades como o Cid Legal Canta e Dança, que nos encorajam e fazem com que
possamos sonhar com uma sociedade mais justa e igualitária.

* Presidente do Conselho Regional de Desenvolvimento
COREDE CENTRAL
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Região Sul
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Céu, sol e sul reforçam o
valor da cidadania

M

ais de 450 pessoas acompanharam as 24
apresentações de oito escolas da região sul
de Santa Maria na tarde do dia 10 de novembro de 2010. O Ginásio do Instituto São José
recebeu as escolas municipais de ensino fundamental CAIC
Luizinho De Grandi, Dom Antônio Reis, Zenir Aita, Dom Luiz
Victor Sartori, São Carlos e Pedro Kunz, além da Escola Estadual Edson Figueiredo e do Instituto São José.

EMEF PEDRO KUNZ - Dança - “Salgado Filho”
do meio ambiente também foram abordadas. “As escolas
convidaram o cidadão a fiscalizar, de forma eficaz, os gestores públicos. Pediram a todos para ‘acordar para a vida’, não
só fiscalizando e cobrando os direitos, mas também cumprindo os deveres”, finaliza a coordenadora do PMEF.

Os artistas explicaram, de forma didática, fundamentos
sobre a função social dos tributos, aplicação dos recursos
públicos, participação social e cidadania. Segundo a coordenadora do PMEF, Rosaura Vargas, o público ficou encantado
com as apresentações diante de tanta criatividade, beleza,
coordenação e harmonia.
Na oportunidade, a EMEF Dom Antônio Reis abordou o
bullying como tema central e focou questões como respeito
ao próximo e características individuais. O Instituto São José
apresentou a música “Eu acordei”, que salientou o valor da
educação e a diminuição da violência. “A não violência foi
exibida para mostrar uma forma de minimizar o sofrimento”,
comenta Rosaura. O instituto também abordou a preservação do meio ambiente como tema paralelo. Em seguida, foi
a vez da EMEF Zenir Aita, que reforçou o amor ao Brasil e a
esperança de um país mais justo e solidário.

EMEF SÃO CARLOS - Dança
“Acorda pra Vida”

INSTITUTO SÃO JOSÉ - Poesia
“Uma Luta Diária”

A EMEF Dom Luiz Vitor Sartori primou pelo diálogo, o bemviver, a consciência e esperança de uma favela melhor. Já
a EE Edson Figueiredo clamou ao povo pela contribuição
e auxílio ao combate à corrupção, trabalhando os direitos,
respeito e nação. “Eles mostraram como é ser um bom cidadão”, afirma. Por fim, a EMEF Pedro Kunz exaltou a importância da preservação do bairro em que se vive.
Em resumo, as escolas salientaram a indignação pelo excesso de corrupção no país, pela falta de educação de qualidade, pelo precário atendimento na área da saúde. Questões
paralelas como a proteção ao planeta Terra e preservação

EE GENERAL EDSON FIGUEIREDO - Dança
“Brasil: Que País é Esse?”

EMEF DOM ANTONIO REIS - Paródia
“Tá Pagando”

EMEF ZENIR AITA - Dança
“Eu Te Amo Meu Brasil”

EMEF Dom Luiz Victor Sartori - Dança
“Deixe isso pra Lá”

EMEF CAIC LUIZINHO DE GRANDI
Dança - “Brasil”

