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7º Festival Cid Legal Canta e Dança 2013:
Um espetáculo da cidadania
A arte como forma de expressão é o que foi visto no 7º Festival Cid Legal Canta e Dança
etapa Ensino Fundamental, que
aconteceu no Avenida Tênis Clube (ATC) nos dias 4, 5 e 6 de
novembro, com 23 escolas participantes. O festival é realizado pelo Programa Municipal de
Educação Fiscal (Pmef), tem o
patrocínio da Caixa Econômica
Federal e conta com o apoio da
Receita Federal do Brasil; 8ª Delegacia da Fazenda Estadual; 8ª
Coordenadoria Regional de Educação; Escola de Administração
Fazendária (Esaf); Sindicato dos
Professores Municipais de Santa
Maria (Sinprosm) e Universidade
Federal de Santa Maria (UFSM).
A coordenadora do Programa
Municipal de Educação Fiscal de
Santa Maria, Rosaura Vargas, falou sobre o objetivo do festival. “A
corrupção prejudica quem mais
precisa do serviço público, pois é
contra isso que estamos lutando.
Através da música, dança e poesia, passamos nosso recado de
cidadania, contra a corrupção, a
má aplicação dos recursos públicos e a sonegação”, afirma Rosaura.
Os estudantes do ensino fundamental exerceram sua criatividade nas paródias e poesias,
criando letras críticas e educativas, como o rap Cidadão Legal
“Trabalhando e estudando para
viver decentemente/ Na escola a
gente aprende a cuidar da vida
da gente/ Nessa vida o mundo
anda cheio de corrupção/ Não fa-
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zem nada pra prender o político
ladrão/ Sempre vou ao mercado
peço a nota fiscal/ É meu direito
exigir, sou um cidadão legal”, diz
a paródia da EMEF Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.
No último dia do Festival, além
do show dos estudantes, os professores da Escola Municipal de
Ensino Fundamental Pão dos
Pobres Santo Antônio subiram

ao palco, declamaram poesias e
fizeram paródias como o Show
dos Perigosos “Re-Pa-ra/ Se
não fiscalizar o recurso não vem/
Quando paro para fiscalizar eu
vejo, eu sei/nosso imposto é usado e a gente pode ver/Comece
sempre por você.”
Também nesse dia se apresentou o coral da terceira idade da
EMEF junto ao CAIC Luizinho De

Grandi. Todos juntos para provar
que para ensinar e aprender não
tem idade.
Além de alunos, professores
e pais passaram pelo festival
nestes três dias: a secretária de
município de Educação Silvana
Guerino e as professoras Adriana
Maria Knackfuss e Silvia Camargo; da Secretaria Municipal de
Cultura a Diretora da Biblíoteca
Pública, Rosangela Rechia; da
Receita Federal de Santa Maria,
Alexandre Rampelotto, Araquem
Ferreira Brum, Carlos Luciano
Sant’Anna e Marco Aurélio Teixeira; do Sindicato dos Professores
Municipais de Santa Maria, Vera
do Monte Ribas e Marta Najar, da
delegacia da Fazenda Estadual,
Ivanice Zanini Schultes, da Caixa
Econômica Federal Jorge Brum,
da 8ª Coordenadoria Regional
da Educação, Joselina Jaemish
Jorge e o chefe de gabinete da
secretaria Municipal da Fazenda
de Bagé, Antônio Carlos Vaz de
Moraes, acompanhado por uma
comitiva de professores e servidores da Prefeitura de Bagé que
vieram conhecer o trabalho das
escolas com Educação Fiscal.
Esse ano o festival envolveu em
todas as suas etapas oito escolas
de educação Infantil, 23 escolas
de ensino fundamental e nove da
Educação de Jovens e Adultos,
em que 775 alunos fizeram 113
apresentações, envlolvendo diretamente 130 professores.
Confira as fotos do Festivall
nas páginas 5, 6 e 7.

Educação Infantil
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Galeria de Fotos
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Luz, Câmera e Educação Fiscal
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É tempo de agradecer

Final do ano é tempo de celebrar,
compartilhar, descansar e também
de agradecer. Nós do Programa de
Educação Fiscal de Santa Maria
(Pmef) gostaríamos de agradecer a
cada pessoa que tornou o ano especial, a todos que cantaram, dançaram e atuaram por uma sociedade
melhor. Queremos agradecer a todos que acreditam no nosso trabalho e nos apoiam fazendo com que
a gente sempre busque o melhor.
Ao longo desse ano, o PMEF
realizou mais de 30 palestras em
Santa Maria e munícipios da região
como, Caçapava, Tupanciretã, Vera
Cruz, Três Passos, entre outros. O
programa também esteve em várias
escolas da cidade, pois são elas nossas principais parceiras na missão
de conscientizar a sociedade atra-

vés da Educação Fiscal e da participação.
A partir dos projetos que realizamos como: “Curso de Disseminadores” promovido pela Escola de
Administração Fazendária (Esaf),
com mais de 700 alunos inscritos;
no mês de abril, oﬁcinas de história
em quadrinhos através do projeto
“Educação Fiscal na Linha da Cidadania”; em maio, “Feira do Livro”, com o lançamento da revista
Quadrante X, em que o nosso mascote Cid Legal ganhou uma versão
adolescente e uma história em quadrinho; junho e julho foi a vez da
“Matemágica”, onde a matemática
é ensinada de forma lúdica e irreverente. É por meio dessas ações que
os estudantes expressam seu conhecimento sobre impostos, exercício

a cidadania, combate a corrupção e
sonegação; de agosto até setembro
foi realizado a entrega dos prêmios
destinados pela Receita Federal,
para os estudantes que participaram
do 6° Cid Legal Canta e Dança em
2012.
O resultado dessas atividades foi
visto durante as classiﬁcatórias para
o 7° Cid Legal Canta e Dança e se
concretizou no momento em que
os estudantes subiram no palco do
festival para passar as suas mensagens sobre cidadania Esse ano, o
festival teve sua primeira etapa em
junho com os alunos da Educação
de Jovens e Adultos, em outubro
foi a vez das escolas de Educação
Infantil. Em outubro, também ocorreu o 5° Festival Educação Fiscal
em Cena e a I Semana da Educação

Infantil.Em novembro o Festival
Cid Legal encerrou com três dias de
evento com a etapa Ensino Fundamenta No ﬁnal do mês de novembro
promovemos uma noite especial
- “Noite da Educação Fiscal”, que
fez parte da programação do “Natal
do Coração: É Tempo de Esperança”. No mês dezembro estamos realizando a entrega dos prêmios para
os estudantes que participaram dos
festivais Cid Legal canta e Dança e
Educação Fiscal em Cena. E ainda
realizaremos a divulgação dos ganhadores do concurso universitário
“Luz, Câmera e Educação Fiscal”,
que ocorrerá no dia 20 de dezembro.
E é por isso que agradecemos.

Opinião do Leitor
“Parabéns a equipe do Programa Municipal de Educação Fiscal
RS, em especial a Rosaura Vargas, Rozania Rosa e equipe pela
organização impecável de mais um evento do Festival Cid Legal
Canta e Dança. Nossas crianças agradecem a oportunidade do
estudo e do convívio com demais colegas.”

Candida Ribeiro
Vice-Diretora da EMEF Altina Teixeira

Na edição anterior...

A trigésima terceira edição do
informativo Cid Legal priorizou a
abertura do 7º Festival Cid Legal Canta e Dança. Evento que
teve seu inicio na noite de 26 de
junho, no auditório da Prefeitura
Municipal de Santa Maria, com
as apresentações da Educação
para Jovens e Adultos (EJA).
Na última edição, também
pode ser vista uma mostra dos
trabalhos apresentados pelos

“Parabenizo a organização do evento. O 7º Festival Cid Legal
Canta e Dança é um momento de muita beleza artística quando
professores e alunos demostram todo o seu talento
e criatividade.’’

Rosangela Rechia
Secretaria da Cultura

estudantes e professores.
O concurso de curta-metragem
Luz, Câmera e Educação Fiscal
também foi tema dessa última
edição.

Para mais informações sobre
o PMEF curta nossa página no
facebook:
http://www.facebook.com/edu
cacaofiscalsantamariars

O informativo está disponível
para download, juntamente com
as edições anteriores, no site do
PMEF:
http://www.santamaria.rs.gov.
br/educacaofiscal
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7° Festival Cid Legal Canta & Dança categoria educação infantil
No dia 3 de outubro, o Colégio
Antônio Alves Ramos, no Bairro
Patronato, foi palco para a etapa
de Educação Infantil do 7º Festival Cid Legal Canta e Dança.
O festival busca estimular o
conhecimento sobre a arrecadação e a função social dos tributos.
Realizado pelo Programa Municipal de Educação Fiscal, uma parceria entre as Secretarias Municipais de Educação (Smed) e de
Finanças (SMF).
O evento reuniu cerca de 236
estudantes artistas que se apresentaram com danças. No total,
foram nove escolas de educação
infantil: Casa da Criança, Luiza
Ungaretti, Darci Vargas, João

Franciscatto, Ida Fiori Druck,
Eufrásia Pengo Lorenzi, Aracy
Trindade Caurio, Ady Schneider
Beck e Núcleo Infantil Caic Luizinho De Grandi, e também participou do festival o Colégio Antônio
Alves Ramos.
A coordenadora do Programa
Municipal de Educação Fiscal de
Santa Maria (PMEF), Rosaura
Vargas abriu a solenidade. Logo
após o delegado da Receita Federal em Santa Maria, Alexandre
Rampelotto, ressaltou a importância do trabalho realizado pelos professores com os alunos,
salientando o valor de ensinar
lições de cidadania para os pequenos, assim como a presença

e participação dos pais.
Como parte da comissão avaliadora estiveram no evento representando o Movimento Brasileiro de Educadores Cristãos
(Mobrec), professora Eva Maria
de Souza, da 8ª Coordenadoria
Regional de Educação, o professor Luiz Carlos Tonetto da Silva,
do Síndicato dos Professores
Municipios de Santa Maria (Simprosm), professora Lady Maier,
da Secretaria Municipal de Educação professora, Daisy Ramos
e professora Claudia Bassoaldo,
do Conselho Municipal de Educação professora Gladis Borin,
da Associação dos Professores
Universitários de Santa Maria

(Apusm), Michele Daisinger, o
Prefeito Cézar Schirmer foi representado pela professora Teresinha Venturini.
O Festival Cid Legal Canta e
Dança tem o patrocínio da Caixa Econômica Federal e conta
com o apoio da Receita Federal
do Brasil; 8ª Delegacia da Fazenda Estadual; 8ª Coordenadoria
Regional de Educação; Escola
de Administração Fazendária
(ESAF); Sindicato dos Professores Municipais de Santa Maria
(Sinprosm) e Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).

Colégio Antônio Alves Ramos

EMEI Ady Scheneider Beck

EMEI Aracy Trindade Caurio

EMEI Casa da Criança

Apresentação: Teatro

Apresentação : O Planetinha

Apresentação : Planeta Sonho

Apresentação : Pequeno Cidadão

EMEI Darcy Vargas
Apresentação : Acredito na

Galeria de Fotos

EMEI Eufrásia Pengo Lorenzi

Rapaziada

Apresentação : Remexe

EMEI Luiza Ungaretti

Educação Infantil CAIC
Luizinho de Grandi

Apresentação : Mexe Mexe

Apresentação : O mundo é uma bola

EMEI Ida Fiori Druck
Apresentação : Até quando/Brasil/

EMEI João Franciscato

Vem para rua

Apresentação : Receita Mágica

Hora do Lanche: Picnic realizado
com os pequenos.

O plateia do evento formada por
alunos, pais e professores se
divertiu com as apresentações.
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Arte e Educação Fiscal em Cena: Estudantes de Santa Maria promovem
o exercício a cidadania através do teatro
No final de outubro o PMEF ções que passaram ao público e, através da arte, chamaram a
promoveu o 5º Festival Educa- presente mensagens de direitos atenção das pessoas para a busção Fiscal em Cena, que são e deveres, repúido a corrupção,
ca de uma sociedade mais justa
mostras de teatro apresentadas
pelas escolas de Santa Maria. O
festival destina-se a divulgar trabalhos de prática teatral sobre o
tema educação fiscal, desenvolvidos por estudantes do ensino
fundamental de instituições que
participam do Programa Municipal de Educação Fiscal (PMEF).
A iniciativa tem a parceira da
Receita Federal do Brasil, Receita Estadual, 8ª Coordenadoria
Secretárias Municipais de Educação Silvana Guerino, da Cultura Marília Chartune Teixeira, da Receita
Regional de Educação e Câmara
Federal do Brasil Araquém Brum, delegado Alexandre Rampelotto e a coordenadora do PMEF
Rosaura Vargas.
Municipal de Vereadores. Foram
oito escolas participantes, que a má aplicação dos recursos pú- e igualitária. Fizeram parte da cocompareceram com apresenta- blicos, a sonegação de impostos misssão avaliadora, as secretá-

Escola Estadual Almiro Beltrame
A escola ensinou que ao pedir a nota
fiscal a arrecadação tributária aumenta,
tendo assim mais dinheiro para escolas,
hospitais, lazer e até para reajustes
salariais.

ria de Educação Silvana Guerino
e da Cultura Marília Teixeira, delegado da Receita Federal do
Brasil Alexandre Rampelotto, diretora administrativa do Theatro
Treze de Maio Ruth Sopher Péreyron, professor do curso de licenciatura em teatro da UFSM
José Renato Noronha, diretor da
EMAET Iran Nunes, da 8ª CRE
professor Luiz Tonetto. A próxima edição do Festival já está
confirmada e acontecerá nos
dias 19 e 20 de novembro, no
Theatro Treze de Maio, a partir
da parceria entre a prefeitura
através da Secretaria da Cultura
e da administração do teatro

EMEF Lívia Menna Barreto
A escola trouxe para a platéia
uma critica sobre o uso indevido das
bolsas benefícios, oferecidas pelo
governo, ocasionando assim o mau
uso do dinheiro público. A escola
também
apresentou
outra
peça
falando sobre desvio e sonegação
de impostos, que geram a corrupção.

EMEF Aracy Barreto Sachis

EMEF Pedro Kunz

No teatro da escola foi tratado
o tráfico de pessoas, animais,
drogas, influência, órgãos e sangue
humanos, obras de arte e patrimoniais.

A peça da escola destacou o
excesso abusivo do valor dos impostos,
tendo em vista que o retorno para a
sociedade não é suficiente para atender
as principais necessidades, entre elas
saneamento básico, saúde, educação,
segurança.

EMEF junto ao CAIC
Luizinho De Grandi
Quem não cumpre suas obrigações
como cidadão, está impedindo que
benefícios gerados pelos impostos
pagos, é a mensagem que o teatro
da escola transmitiu para o público.

EMEF Hylda Vasconcelos
A escola trouxe como tema a educação
fiscal é a construção da vida em
sociedade, com o objetivo a construção
e preservação ambiental., guardando
uma relação direta com o cotidiano das
pessoas.

EMEF Rejane Garcia Gervini
Comprar compulsivamente e não
pedir nota fiscal foi o tema do teatro
da escola, que conta a história de uma
família que nunca pediu nota fiscal
durante a compra e se vê em uma
péssima situação quando todos seus
eletrodomésticos estragam.

EMEF Vicente Farencena
O teatro da escola é fruto do trabalho
desenvolvido em sala de aula, abordou a
origem do dinheiro, movimento bancário
e o orçamento nas três instâncias de
governo.
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7° Festival Cid Legal Canta & Dança categoria Ensino Fundamental

Galeria de Fotos
04/11/12

Escolas que participantes: EMEF Duque de Caxias, EMEF Hylda Vasconcellos, EMEF Nossa Senhora do Perpétuo
Socorro, EMEF Professora Francisca Weinmann, E.E. Coronel Pilar, E.E. Edson Figueredo e E.E Dr Xavier da Rocha.
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05/11/12
Escolas que participantes: EMEF Adelmo Simas Genro, EMEF Altina Teixeira, EMEF Aracy Barreto Sacchis,
EMEF João da Maia Braga, EMEF Pedro Kunz, EMEF Rejane Garcia Gervini e EMEF Padre Nóbrega.

06/11/12
Escolas que participantes: EMEF Zenir Aita, EMEF Júlio do Canto, EMEF Pão dos Pobres, EMEF Vicente Farencena,
EMEF junto ao CAIC Luizinho De Grandi, EMEF Nossa Senhora da Conceição, E.E. Almiro Beltrame e E.E. João Link
Sobrinho.
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estudantes que participaram dos festivais Cid Legal Canta e
Dança e educação Fiscal em Cena, ganham prêmios destinados
pela Receita Federal do Brasil
O Programa Municipal de
Educação Fiscal (PMEF) está
realizando a entrega de prêmios para os estudantes que
participaram do 7º Festival
Cid Legal Canta e Dança e 5°
Festival Educação Fiscal em
Cena.
Os prêmios foram sorteados no dia 6 de dezembro,
no auditório da Prefeitura
Municipal, são produtos destinados pela Receita Federal
do Brasil e estão sendo entregues para os estudantes
diretamente nas escolas pela
equipe do PMEF.
São mais de 600 estudantes premiados de 23 escolas
que participaram dos festivais, entre os prêmios estão
eletrônicos como vídeos-game, celulares, tablets e câmera digitais sorteados para os
estudantes.

Estudantes da EMEF Nossa Senhora
do Perpétuo Socorro escreveram uma
cartinha ao PMEF.

EMEF Júlio do Canto

EMEF Altina Teixeira

“Nós gostaríamos de
homenagear a equipe do
Programa de Educação Fiscal
pelo maravilhoso trabalho que
vem realizando durante esses
7 anos do Cid Legal Canta e
Dança.
Ao aprendermos sobre tributos
e participarmos do festival
aprendemos a importância de
ser um cidadão completo ao
nos integrarmos com todas
as escolas participantes do
programa.
A vocês o nosso agradecimento
pelo apoio, atenção e que
continue por muito tempo ainda
nos permitindo participar desse
evento.”

8

Informativo Cid Legal nº 34

Luz, Câmera e Educação Fiscal: Concurso divulga oito selecionados que irão
concorrer à premiação
O nome dos curtas selecionados no concurso universitário
Luz, Câmera e Educação Fiscal,
aconteceu no dia 26 de novembro, a divulgação e exibição foi
via internet pela Multiweb, canal
de TV Online da Universidade
Federal de Santa Maria. Foram
oito vídeos selecionados que
estão concorrendo a premiação
que ocorrerá por videoconferência no dia 20 de Dezembro, às
10 horas (horário de Brasília).
No Rio Grande do Sul o evento
ocorrerá em todas as delegacias
da Receita Federal, já nos outros
estados acontecerá na cidade de
cada selecionado. Os curtas que
estão disputando a premiação
foram anunciados pelo delegado
da Receita Federal do Brasil Ale-

do PMEF, por meio das secretarias de município da Educação
(Smed) e de Finanças (SMF), e
da Secretaria da Receita Federal
do Brasil, com apoio da UFSM,
Centro Universitário Franciscano
(UNIFRA), Secretaria de Fazenda do Estado do Rio Grande do
Sul e Escola de Administração
Fazendária do Ministério da Fazenda.
O Luz, Câmera e Educação
Fiscal é um concurso nacional
que visa à seleção de obras audiovisuais de curta-metragem
que versem sobre a disseminaxandre Rampelotto e pela coor- Porto Alegre, também de outros
ção da Educação Fiscal, tendo
denadora do Programa Municipal estados como Paraná, Pernamcomo objetivo conscientizar o
de Educação Fiscal Rosaura Var- buco e Rio de Janeiro. O concidadão sobre a função social e
gas.No total o concurso recebeu curso lançado em junho deste
econômica dos tributos.
22 inscrições, de Santa Maria, ano, é uma promoção conjunta

Confira os selecionados à premiação, disposição em
ordem alfabética:
Contribuir pra quê? - Carpina/Pernanbuco
Educação Fiscal - Santa Cruz/ Rio Grande do Sul
Educação Fiscal: O que os universitários pensam Santa Maria/Rio Grande do Sul
Fazenda Solidária - Santa Maria/Rio Grande do Sul
O que são tributos - Santa Cruz/Rio Grande do Sul
Qual a verdadeira função social do tributo?
Tributação - Santa Maria/Rio Grande do Sul
Um Craque Brasileiro - Rio de Janeiro - Rio de Janeiro/RJ

Premiação
Os prêmios serão distribuídos para cada integrante da equipe.
1° lugar: um notebook e um videogame
2° lugar: um notebook e uma câmera fotográfica digital
3° lugar: um videogame e um tablet
4° lugar: um tablet e um GPS
5° lugar: um tablet
*Instituição de Ensino: um notebook, dois tablets e dois GPS
Assista aos videos selecionados no site do Pmef:
www.santamaria.rs.gov.br/educacaofiscal/?secao=ef_lcef

