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Educação Fiscal encerra o ano com 4º Festival Educação Fiscal em Cena

O Programa Municipal de
Educação Fiscal (Pmef) realizou no dia 22 de novembro a
4ª edição do festival “Educação
Fiscal em Cena”. O festival tem
o objetivo de promover a integração da arte e o exercício da
cidadania, valorizando o teatro e os estudantes artistas da
Região Central do Estado do
Rio Grande do Sul. As apresentações, que movimentaram
cerca de 90 alunos de oito escolas, foram no Clube Caixeiral.
As professoras Elis Bernardes e Solange Saldanha
Dalvite, da Escola Municipal
Professor Bandeira Medina,
avaliaram positivamente o
evento. “Observando as apresentações das crianças, constatamos quão importante é
um festival de teatro das Escolas Municipais de Santa Maria,
mostrando o que foi realizado
nas oﬁcinas”, aﬁrmaram.
A representante da Secretaria Municipal de Educação,
Rosângela Vaz, concorda com

as professoras sobre a importância desse trabalho. Ela
contou que nesses momentos
acredita, cada vez mais, que a
educação é o caminho para o
exercício efetivo da cidadania.
A Mostra de Teatro “Educação Fiscal em Cena” é uma
iniciativa do Pmef, que é desenvolvido pela prefeitura, atravês
das Secretarias de Município
da Educação (Smed) e de Finanças (SMF), com o apoio
da Secretaria de Município da
Cultura (SMC), da Receita Federal do Brasil e Programa
Estadual de Educação Fiscal
(PEF-RS) e Clube Caixeiral.
Este ano participaram a Escola Estadual Almiro Beltrame,
Escola Municipal de Ensino
Fundamental Adelmo Simas
Genro, EMEF CAIC Luizinho
De Grandi, EMEF Duque de
Caxias, EMEF Diácono João L.
Pozzobon, EMEF Pedro Kunz,
EMEF Prof. Maria de L. B.
Medina e EMEF Rejane Garcia
Gervini.

Notícias do legislativo
PÁGINA 2

Galeria de fotos do teatro
PÁGINA 3

Valores de uma geração
para a outra

Fantoches sem nota ﬁscal
O teatro de fantoches “Pirata
– Pirataria” da EMEF Rejane
Garcia Gervini é sobre pirataria. Nesta comédia, os bonecos ilustraram uma situação
de venda sem nota ﬁscal.

A EMEF junto ao CAIC Luizinho De Grandi apresenta “Ensinar valores aos nossos ﬁlhos”.
A peça trouxe um diálogo entre mãe e ﬁlha, que assistem
a uma apresentação na praça,
sobre a arrecadação e utiliDuas em uma
zação dos impostos nas áreas Na peça “Da escola à sociede saúde e cultura.
dade”, da EMEF Duque de
Caxias, os alunos contaramCriança na escola
duas histórias. Na primeira,
O espetáculo “A importância passada em uma sala de aula,
da escola”, da EMEF Adelmo a realidade é de descaso e
Simas Genro, promove a re- desrespeito, até que uma nova
ﬂexão sobre a importância professora se propõe a mudar
da escola na construção do essa situação. Na segunda, o
caráter e personalidade dos pano de fundo é a exploração
estudantes. Mostrou também infantil e a venda de produtos
que lugar de criança é na es- sem nota ﬁscal, que mostram o
desrespeito às leis trabalhistas
cola, e não trabalhando.
e a sonegação de impostos.
A vida de uma formiga
Ainda serão apresentados os
trabalhadora
espetáculos “Paguei, quero
A EMEF Pedro Kunz contou a
nota” e “Eu quero nota já”, da
história de uma formiga traEMEF Professora Bandeira
balhadora. “A formiguinha
Medina, “As duas panelas da
teimosa” trata de temas como
Educação Fiscal”, da EE Coropersistência e responsabilinel Pilar, “Descobrindo a Edudade com o trabalho.
cação Fiscal”, da EMEF Diácono João Luiz Pozzobon.

Cid Legal Canta e Dança
PÁGINAS 3 E 4

Diversão e aprendizado
PÁGINAS 6, 7 e 8
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Na edição anterior... A vigésima oitava edição

EDITORIAL
As atividades do ano em que
o Programa Municipal de Educação Fiscal (PMEF) completa
uma década estão encerradas.
Coroando todas as iniciativas
bem-sucedidas, o programa
recebeu o primeiro lugar do
recém-criado Prêmio Nacional
de Educação Fiscal. Apesar do
esforço contínuo dos integrantes do PMEF, nada disso seria
possível sem que houvessem
os parceiros e apoiadores incentivando, prestigiando, participando e contribuindo com
avaliações. Também agradecemos de modo especial aos professores, alunos e escolas que
tornaram possíveis todos os
eventos promovidos durante o
ano, bem como a comunidade,
que se fez presente, lotando todos eles. O PMEF deseja a todos um excelente ﬁnal de ano,
lembrando que a ﬁscalização
não pode relaxar, mesmo em
período de recesso. Lembre-se:
ao fazer suas compras de Natal, exija a nota ﬁscal!

do
informativo Cid Legal teve como
foco as apresentações dos três
primeiros dias do 6º Festival Cid
Legal Canta e Dança.
Entre os dias 29 e 31 de outubro, 541 alunos de 24 escolas se
apresentaram no Clube Caixeiral.
No informativo, podem ser
vistas fotos e exemplos de trabalhos mostrados no evento. Poesias como “Para o nosso bem
estar”, declamada por um aluno
da EMEF Padre Nóbrega (“...
Eleger bons líderes, para nosso
dinheiro conﬁar. Vamos nos
tornar um país melhor, porque

o mais importante. é o nosso
bem-estar...”). Também podem
ser vistas paródias, como a das
professoras da EMEF Pão dos
Pobres Santo Antônio, “Vida de
ﬁscalizete” (“Todo dia acordo
cedo. Agradeço meu emprego e,
quando olho as falcatruas, vou
ﬁscalizar...”).
O informativo está disponível
para download, juntamente com
as edições anteriores, no site do
Pmef.
h ttp://w ww. s ant ama r ia .
rs.gov.br/educacaoﬁscal

Cartas dos Leitores
“O grande mérito de vocês está na capacidadc
de levar o Programa de Educação Fiscal para
diferentes públicos, utilizando linguagens pedagógicas apropriadas para cada um deles,
valendo-se muitas vezes do lúdico, da arteeducação para sensibilizar e comprometer as
pessoas com os objetivos do trabalho. Realço
também a preocupação de vocês de levar a
experiência para outros municípíos da região
central do Estado do Rio Grande do Sul”

“Tendo em vista a conquista do Prêmio Nacional de Educação Fiscal, parabenizamos sua equipe pelo excelente trabalho desenvolvido, culminando
com
o merecido destaque e elevando a imagem do Municipio no cenario nacional”.
Ana Batriz M. R. de Barros
Secretaria de Município de Finanças

Eugênio Celso Gonçalves
Gerente do Programa Nacional de Educação Fiscal

Notícias do Legislativo - www.camara-sm.rs.gov.br
Campanha Municipal de luta pela erradicação da violência

No livro O Espírito das Leis,
Montesquieu conclui que “só o
poder freia o poder”, daí a necessidade da criação dos três poderes:
Executivo, Legislativo e Judiciário.
Um dos pré-requisitos básicos da
democracia é a existência de um

Poder Legislativo forte e realmente
independente. Sem isso, a democracia é deﬁciente.
Na busca pela harmonia entre
esses três Poderes, cabe ao Legislativo, na pessoa do vereador, expor os problemas da comunidade e

buscar providências para as preocupações coletivas. É nossa missão buscar a proteção e o benefício
da sociedade, fazendo com que as
mazelas sociais não sejam tão dolorosas para quem as sente no diaa-dia.
Desde a primeira formação da
nossa Câmara Municipal, em 15
de abril de 1858, os vereadores
de Santa Maria se empenham em
criar e aprovar leis que contribuam
para o bem da nossa cidade. Como
representantes legítimos do povo,
eleitos democraticamente, nossos
vereadores têm um compromisso
com o cidadão santa-mariense.
Mais um ano de encerra, e um
novo ano se inicia. No Legislativo

Municipal, uma Legislatura se
conclui e uma nova Legislatura
terá início. No dia 1º de janeiro
de 2013, vinte e um vereadores
tomam posse e reaﬁrmam o seu
compromisso com a construção de
uma Santa Maria cada vez melhor.
Assim começamos mais um Ano
Novo. Um desaﬁo, uma oportunidade e um pensamento: que nesse
ano sejamos todos muito felizes!
Assessoria de Imprensa
Câmara de Vereadores de Santa Maria – RS
Jornalista responsável: Renata Bianchini
(MTb 11.916)
Rua Vale Machado, 1.415
(55) 3220-7252
imprensa@camara-sm.rs.gov.br
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Galeria de fotos do 4º Educação Fiscal em Cena

EMEF junto ao CAIC Luizinho De Grandi

EMEF Pedro Kunz

EMEF Adelmo Simas Genro

EMEF Diácono João Luiz Pozzobon

EMEF Rejane Garcia Gervini

EE Almiro Beltrame

EMEF Duque de Caxias (primeira parte)

EMEF Duque de Caxias (segunda parte)
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6º Cid Legal Canta e Dança encerra com mais duas etapas
A 6ª edição do Festival Cid
Legal Canta e Dança encerrou
na noite de 4 de dezembro, no
auditório da Prefeitura Municipal de Santa Maria. O evento,
que busca estimular o conhecimento sobre a arrecadação e a
função social dos tributos, ﬁnalizou com as apresentações
da Educação para Jovens e
Adultos (EJA). Realizado pelo
Programa Municipal de Educação Fiscal, uma parceria entre as Secretarias Municipais
de Educação (Smed) e de Finanças (SMF), em toda a 6ª

edição o festival reuniu 793
alunos artistas. Os representantes das 33 escolas participantes estiveram envolvidos
em 92 apresentações.
A última apresentação do
festival ﬁcou por conta dos
professores da Escola Municipal de Artes Eduardo Trevisan
(Emaet), Hiran Nunes, Silvia
Iensen e Lívio Jornada. A paródia da música “No coração do
Rio Grande”, foi avaliada pelo
representante da 8ª Coordenadoria Regional de Educação
(8ª CRE), Luiz Carlos Tonetto,

como um “encerramento com
chave de ouro”.
O Cid Legal Canta e Dança
teve a participação de alunos
de Ensino Infantil, Ensino
Fundamental, Ensino Médio
e EJA, além dos professores.
As categorias de apresentação
foram dança, paródia e poesia.
O Festival foi patrocinado
pela Caixa Econômica Federal e pela Sociedade Vicente
Pallotti (responsáveis pelas
camisetas dos participantes do
Ensino Fundamental e bonés

do Ensino Infantil) e tem o
apoio da Receita Federal do
Brasil (responsável pelas bolsas do EJA, doadas através do
Ato de Destinação de Mercadoria – ADM – nº 880 de 8 de
dezembro de 2011), a 8ª Delegacia da Fazenda Estadual, a
8ª Coordenadoria Regional de
Educação, a Escola de Administração Fazendária (ESAF), o
Sindicato dos Professores Municipais de Santa Maria (Sinprosm) e a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).

EJA - dia 4 de dezembro - Auditório da Prefeitura Municipal de Santa Maria

No coração do Rio Grande
No coração do Rio Grande
Eu resolvi apostar
Cidadania e amor
Pro nosso chão prosperar
Uma cidade só melhora
Se houver cooperação
O povo ﬁscalizando
Do armazém ao mercadão
Lá eu vi uma garotinha
Reclamando no balcão

Vendedor a minha notinha,
Vendedor a minha notinhas
Seja um bom cidadão
Uma cidade bem cuidada
Lazer, saúde e educação
É qualidade de vida
Nos causa satisfação
Vi o peão e a chinoca
Com um sorriso fagueiro
O grito de quero-quero
Ecoou deu resultado
Valeu a luta guerreiro

Escola Municipal de Artes Eduardo Trevisan

AOS MEUS FILHOS VOU DEIXAR
ESTA HERANÇA
(...)

EMEF junto ao CAIC Luizinho De Grandi

Para nós a autoestima é um mérito
Que aprendemos com a valorização
Nesta idade acumulamos experiência
Pra passar em forma de educação
Na memória sempre vem boas lembranças
Juntamente vem da contribuição
Sinto apenas que nem todos os direitos
Tem retorno pra nossa satisfação

Aos meus ﬁlhos vou deixar esta herança
Pra que possam bons exemplos aplicar
E ao meu neto o que aprender com a
família
No futuro vai poder compartilhar
Saiba dar valor a todos que merecem
E cobrar de quem lhe deve obrigação
Se for justo terá sempre o direito
De ser honrado pelo outro cidadão

Informativo Cid Legal nº 29
PROGRAMA DE RÁDIO
SALETE: Boa noite, ouvintes! Estamos
aqui hoje para escutar duas alunas e a
professora NEUZA da Escola Municipal
Rejane Garcia Gervini, da modalidade
EJA, que vão ler o que escreveram sobre
o pagamento de impostos, sonegação e
suas consequências.
IRENE e MARI: Boa noite!
PROFª NEUZA: Caminhando por minhas terras, vejo meu povo e sua vida
IRENE: Vivemos numa terra abençoada,
bela por natureza.
MARI: Povo inteligente, lindo e aguerrido, braços fortes e mentes sadias.
IRENE: Povo tranquilo e esperto, terra
tão linda!
MARI: Então, tudo deve ser perfeito por
aqui?
IRENE: Depende, para uns sim, para outros não.
MARI: Viver bem não é possível para

HOMENAGEM AO PMEF
Perante ao seu tempo,
Inicia-se um grande programa
Sobre Educação Fiscal
Inicia-se uma grande produção
cultural
Com alunos e professores
Assim de amigos e irmãos
Tendo sua organização
Com projetos e apresentações
Mas que lindo esses alunos
Que ao se expor ao público
Só nos trazem emoções
Homenageando esse programa
Que é Educação Fiscal
Ao completar dez anos
Ganhou seu prêmio Nacional

todos!
IRENE: Os ricos tem acesso a todos os
bens necessários, porque conseguem pagar.
MARI: Mas os pobres...
IRENE: Imagina esse povo quando ﬁca
doente, enfrenta ﬁlas, ﬁca sem remédios.
MARI: Fica à mercê de bandidos e preso
em suas próprias casas para manter-se
seguro
IRENE: Fica sem escola de qualidade,
despreparado para viver em plenitude,
ser feliz e produtivo
MARI: Trabalha de sol a sol, mas não
consegue progredir, vive escravo de sua
condição desigual
IRENE: Para melhorar a realidade desse
povo, precisa a participação e cobrança
coletiva
MARI: Porém, muitos deixam de cumprir suas obrigações.
PROFª NEUZA: Sonegar, duas faces de
uma mesma moeda.
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EMEF Rejane Garcia Gervini

Cumprindo seus direitos
E conseguido desenvolver
Sua habilidades e expressão
Alunos e professores
Contribuem com projetos
A serem desenvolvidos
Durante o ano inteiro
Fazendo intercâmbio sócio
cultural
Divulgando a função socioeconômica
Para melhorar sua participação
Com todos ajudando
Homenageamos o programa
Sobre Educação Fiscal
Ao completar seus dez anos
Ganhou um Prêmio Nacional.
EMEF Pinheiro Machado

DIREITOS E DEVERES DO CIDADÃO

Senhor comerciante
Quero lhe pedir um favor
Que me dê a Nota Fiscal
Por ser um simples comprador.

Temos muito o que cumprir
Se todos ﬁzerem a sua parte
Com os menos favorecidos
podemos repartir.

Cumprir nossas obrigações
Construir um país de igualdade
Com nossos direitos e deveres
Podemos viver com liberdade

Cidadania é nossa meta
E para que esta seja alcançada
Vamos todos juntos trabalhar
E o mundo transformar.

Com impostos que pagamos
Teremos nossa cidade melhor
Praças e ruas iluminadas
O conforto de todos nós.

Estamos aqui todos
Assistindo o Cid Legal
Este programa do município
Tornarmos o povo menos
desigual.

Para sermos cidadãos de verdade

EMEF Lidovino Fanton

6

Informativo Cid Legal nº 29
EMEIS - dia 27 de novembro - Colégio Antônio Alves Ramos (Patronato)

EMEI Ida Fiori Druck

EMEI João Franciscatto

EMEI Casa da Criança

EMEI Professora Luiza Ungaretti

EMEF Zenir Aita

EMEF Aracy Barreto Sacchis

Colégio Antônio Alves Ramos

Colégio Antônio Alves Ramos
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Etapa das EMEIS do Cid Legal Canta e Dança encerra com um piquenique
Na quarta etapa do 6º Festival Cid Legal Canta e Dança,
ocorrida no dia 27 de novembro no Colégio Antônio Alves
Ramos (Patronato), participaram sete escolas de Educação Infantil. Prestigiando as
apresentações, estiveram presentes 400 pessoas, incluindo
alunos e professores das demais séries do Patronato, além
de pais e comunidade em geral.
A professora Analéia da
Costa, da EMEI Ida Fiori
Druck, disse ter gostado muito
da escolha do local. “Todas as
crianças, familiares e professores puderam ﬁcar bem acomodados”, aﬁrmou ela.
Salete da Rosa e Graciela
Pacheco, professoras da EMEI
Luiza Ungaretti, concordaram

com Analéia. Segundo elas, o
espaço foi uma boa escolha.
Salete e Graciela contaram que
a cada ano o Cid Legal Canta
e Dança se supera na organização. Além disso, destacaram
que as apresentações das escolas estão cada vez mais criativas.
Depois das oito danças apresentadas (fotos da página 6),
os alunos puderam aproveitar
o restante da tarde para um
lanche coletivo e brincadeiras.
A coodenadora da Educação
Infantil da Secretaria Municipal de Educação de Santa
Maria (Smed), Daisy Ramos,
também destacou a organização. “O evento proporcionou
momentos mágicos aos que
participaram”, concluiu a coordenadora.

77
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O PMEF certicou as escolas participantes 6º Festival Cid Legal Canta e Dança

Lúcia Beust (dir.), diretora da EMEI Luiza Ungaretti, recebeu o certiﬁcado da representante
do Sinprosm, Liliana Picolini (esq.).

Em todas as etapas do 6º Festival Cid Legal Canta e Dança
foram entregues certiﬁcações
para as escolas participantes. O
Certiﬁcado de Participação foi
conferido para os representantes das escolas pelas autoridades
presentes.
No dia 27 de novembro, no
Colégio Antônio Alves Ramos (fotos), marcaram presença o delegado da Receita Federal em San-

O delegado da Receita Federal em Santa Maria, Alexandre Rampelotto O certiﬁcado da EMEI João Franciscatto foi entregue pela
(esq.), entregou o certiﬁcado do Colégio Antônio Alves Ramos para o voluntária do PMEF Jussara Rorato (esq.) para a diretora Lindomar
diretor Alexsandro Miola (dir.).
Jovanovichs (dir.).

A diretora da EMEI Casa da Criança, Rossônia Seraﬁni (dir.), recebeu O certiﬁcado da EMEI Ida Fiori Druck foi entregue pela representante
o certiﬁcado do representante da Caixa Econômica Federal, Jefferson da 8ª CRE, Ceres de Palma (esq.), para a professora Analéia
Paz (esq.).
Marrasquin (dir.).

Entrega dos certicados do Conleja
Além das apresentações e entrega de certiﬁcados do 6º Cid
Legal Canta e Dança, a noite de
4 de dezembro também teve a ﬁnalização da capacitação da Confraria de Lideranças da Educação
para Jovens e Adultos (Conleja).
A professora Cláudia Bassoaldo, coordenadora do EJA da Secretaria Municipal de Educação
de Santa Maria (Smed) entregou
os diplomas aos alunos e parabenizou a todos.

ta Maria, Alexandre Rampelotto,
Jefferson Paz da Caixa Econômica Federal, a representante do
Sindicato dos Professores Municipais de Santa Maria (Sinprosm),
Liliana Picolini, a voluntária do
Programa Municipal de Educação Fiscal (Pmef), Jussara Rorato e pela representante da 8ª
Coordenadoria Regional de Educação (CRE), Ceres de Palma.
“Passado o Evento, é hora
de avaliá-lo... e constatamos
que o Programa Educação
Fiscal, vem ao longo dos anos
fazendo a diferença na educação santa-mariense. A partir
de sua implementação na EJA,
veriﬁcou-se a signiﬁcativa
melhora não só na aprendizagem, mas também na elevação
da auto estima dos alunos jovens e adultos, valorizando-os
e conscientizando-os , enquanto cidadãos, de seus direitos e
deveres.
Junto ao Festival Cid Legal,
aconteceu o encerramento da
Formação promovida pela
Smed, durante o ano de 2012
e certiﬁcação aos alunos que
compõem a Conleja (Confraria de Lideranças da EJA). Tal
formação objetivou proporcionar a Formação dos alunos lideres da EJA, tornando-os capazes de compreender a
realidade social, econômica,
política, cultural e do mundo
do trabalho, capacitando-os
como multiplicadores de ações
positivas, solidárias, cooperativas e responsáveis dentro do
contexto escolar.
Agradecemos a coordenação do Programa CID Legal,
pela seriedade, apoio e incentivo dispensados a todos que
fazem parte dessa modalidade
de ensino, tornando festivais
momentos únicos e inesquecíveis.
Parabéns pela excelência do
trabalho realizado.”
Cláudia Bassoaldo
Coordenadora da EJA
em Santa Maria
Smed/RS

