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Premiação do 2º Concurso de Curta-metragem “Luz, Câmera e Educação Fiscal”
O 2º Concurso de Curta-metragem “Luz, Câmera e
Educação Fiscal” conheceu seus vencedores no dia 10 de
dezembro com a divulgação dos vencedores. O Programa
Municipal de Educação Fiscal (PMEF) recebeu quarenta
vídeos de diversas regiões do Brasil. Cinco vídeos da
categoria estudante universitário e três da categoria
professor foram premiados na solenidade que ocorreu no
Centro de Atendimento ao Cliente da Receita Federal do
Brasil em Santa Maria.
A cerimônia foi transmitida por meio de
videoconferência da DRF/SM para Superintendência e para
as Delegacias, Inspetorias e Alfândegas da 10ª Receita
Federal(RF) e para as Unidades da RF no Rio de Janeiro/RJ,
Capanema/PR, Brasília/DF e João Pessoa/PB.
O Superintendente Regional da Receita Federal do
Brasil, Paulo Renato da Silva Paz, comentou: “o 'Luz, Câmara e
o Educação Fiscal', amadurecido em sua segunda edição,
além de trazer para o debate no seio universitário para os
temas afetos à necessidade de uma maior consciência
tributária, oferece à sociedade reflexões de até três minutos,
condizente com os dias corridos que vivemos.”
O Coordenador-Geral de Atendimento e Educação
Fiscal (Coaef) de Brasília-DF, Antonio Henrique Lindemberg
Baltazar, disse que se surpreendeu com a criatividade dos

1º Lugar da categoria estudante universitário com o vídeo ‘Consciência Tributária’

Delegado da RFB, Araquém Brum parabeniza Rodrigo Souza - 3º Lugar

Público prestigia a divulgação dos melhores curtas

jovens universitários e de seus professores. “Considero um grande desafio
realizar uma produção audiovisual que interaja com as questões relacionadas à
função socioeconômica dos tributos, a eficiência dos gastos públicos e o controle
social por parte da sociedade. Parabéns”.
Os vencedores do 2º Concurso de Curta-metragem, na categoria
estudante universitário:
1º lugar: “Consciência Tributária”, de Emanuelle Rosa; Jéssica Lóss
Barrios; Jonathan Lóss Barrios; Nátali Cezar Saccol E Robson Damião Picolini
com orientação do professor Paulo Roberto Colusso, do Colégio Técnico
Industrial da Universidade Federal de Santa Maria-RS.
2º lugar: “Ciclo Fiscal”, de Humberto de Oliveira Ferreira; Lucas Augusto
Puhl; Matheus Azambuja de Almeida; Thamara Silva Godois e Vitor Siqueira
Ceolin com orientação do professor Fernando Barboza, da Universidade
Federal de Santa Maria-RS.
3º lugar: “João e o tributo”, de Débora Lemos, Jorge Pippi; Rodrigo
Acunha de Souza; Verônica Bersch; Vicente Rosso com orientação de Cláudia
Souto, do Centro Universitário Franciscano – Santa Maria-RS.
4º lugar: “A cidade organizada”, de Camila Müller dos Santos; Fernanda
Menezes; Rúbia Blehm; Yorton Buchmann do Centro Universitário Ritter dos Reis
de Porto Alegre - RS.
5º lugar: “Protogonistas”, de Fabio Trennepohl; Fabrício Jean Pereira;
Jonathan Michael Pereira; Marco Amaral Filho E Vitor Nascimento com
orientação da professora Juliana Petermann, da Universidade Federal de
Santa Maria.
Na categoria professor os vencedores foram:
1º lugar: “Nota na mão, benefício para o cidadão”, de Lucimar
Johansson, Gilberto Valdecir da Silva Luz e Patricia Freitas Pocorne, do Centro
de Educação Infantil Vó Tótinha de Realeza – PR.
2º lugar: “Um empurrãozinho ao bem-viver”, de Noé Perrando da Silva e
Sibele Vianna da Escola municipal de ensino fundamental Diácono João Luiz
Pozzobon de Santa Maria – RS.
3º lugar. “Temos que ter força e acreditar”, de Eunice Maria Mussoi;
Izane Dalla Nora E Marcos Soares da Escola municipal de ensino
fundamental junto ao CAIC Luizinho de Grandi de Santa Maria – RS.
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Explicação da atividade de ‘Matemágica’
Vídeos de esperança
O 2º Concurso Luz, Câmera e
Educação Fiscal recebeu diversos
vídeos bem produzidos, com roteiros
interessantes e pensados de forma
coerente. Essas produções de diversos
jovens de todo o Brasil foram muito
além de curtas-metragens, são um
suspiro de esperança.
Através da juventude podemos
realizar mudanças, construir novos
significados, lutar e ter mais força. Os
jovens renovam nos adultos o
sentimento de que as coisas podem
mudar, que apesar de tudo, sempre
temos que pensar positivo e sermos
otimistas.
É muito importante quando jovens
trabalham com a Educação Fiscal.
Além de levar o conhecimento a
outras pessoas, compreenderam com
os vídeos que precisamos pedir a
nota fiscal, cumprir com nossos
deveres, fiscalizar os governantes e
cobrar nossos direitos. Aprenderam
que apenas com conhecimento
podemos ir mais longe, sem nunca
deixar de ter esperança.

Uma atividade sobre
‘Matemágica Fiscal’ foi publicada
no Informativo Cid Legal nº 42.
Aqui, você vai ficar sabendo qual é
o segredo da mágica na
explicação do professor Ricardo
Fajardo, do Departamento de
Matemática da UFSM.
Qual a explicação para o
resultado final ser sempre o número
5, independente do número inicial?
Vamos observar um exemplo:
Exemplo 1: número escolhido é 72.
Adiciona-se ao próximo número
sequência: 72 + 73 = 145; Somase 9 ao resultado 145+9= 154;
Divide-se a resposta por 2:
145÷2= 77 e subtraí-se o
resultado pelo primeiro número
77-72 = 5.
Vamos utilizar um número
genérico para demonstrar o
porquê a resposta ser sempre 5.
Utilizaremos a expressão xy para
representar os algarismos. O x
pode ser qualquer número entre 1

a 9 e o y qualquer algarismo entre 0 a 9.
Retomaremos os passos para
realizar os cálculos com xy, que será a
expressão xx10+y, porque precisa estar na
base decimal.
1. Escolha do número: xx10+y
2. Adicione nº em sequência:
( x×10 + y) + ( x×10 + y +1) = 2x×10 + 2y +1

3. Some 9 ao resultado:
(2x×10 + 2y +1) + 9 = 2x×10 + 2y +10 = (2x +1)×10 + 2y

4. Divida por 2 a resposta anterior:

[(2x +1)×10 + 2y] ÷ 2 = (2x +1)×5 + y =
( x×10 + y) + 5
5. Subtraia o nº original dessa resposta:

( x×10 + y) + 5- ( x×10 + y) = 5
O exemplo acima pode
ser refeito usando uma
representação de um
número com três
algarismos, a saber xyz .
Além do mais, sugerimos
que o leitor procure
justificar cada passo com
as propriedades básicas
dos números reais.

Boa mágica!

Legislativo amplia projeto de Visitas Orientadas
A Câmara de Vereadores iniciou a divulgação do projeto Visitas
Orientadas em escolas do município no mês de novembro. O projeto
consiste no deslocamento dos alunos até o Legislativo para realizarem um
percurso pelas dependências da Casa que inclui explanações sobre o
prédio, visitas às exposições em andamento, apresentação da estrutura e
funcionamento da Câmara.
A primeira escola visitada foi a Escola Municipal de Ensino
Fundamental Aracy Barreto Sacchis. O vereador presidente, Sergio
Cechin, explanou aos alunos do 8º ano informações sobre as funções do
poder Legislativo no município. Segundo Cechin, a principal atividade de
um vereador é fiscalizar as ações que acontecem na comunidade. “Todos
nós, como cidadãos, temos o papel de fiscalizadores. Desde muito cedo é
preciso participar das decisões políticas e ajudar a melhoar a nossa
sociedade”, mencionou o presidente da Câmara.
AGENDAMENTO – as visitas ao Poder Legislativo podem ser
agendadas no setor de Relações Públicas da Câmara de Vereadores pelo
telefone (55) 3220 72 52.

Assessoria de Comunicação
Câmara de Vereadores de Santa Maria-RS
Texto e foto: Karohelen Dias

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - SECRETARIAS DE MUNICÍPIO DA EDUCAÇÃO E DE FINANÇAS
Coordenação: Rosaura Vargas / Textos: Marina Fortes Barin / Diagramação: Lisiane Gomes Guterres e Marina Fortes Barin
Fotos: Lisiane Gomes Guterres, Marina Fortes Barin, Helaine Simon e Rozania Mossate Rosa / Revisão: Helaine Simon e Jussara Rorato
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Educação Fiscal presente no Natal do Coração
Na

noite de 3 de dezembro, ocorreram
apresentações com o tema Educação Fiscal no Natal do
Coração 2015 “Um presente para você”. Escolas e grupos
de dança de Santa Maria dividiram o palco e encantaram o
público presente na Praça Saldanha Marinho.

O Grupo de Dança Ritmo de Camobi dançou a
coreografia de Jéssica Lóss: “Eu não vou mais sofrer, eu vou
é dançar”. A quinta participação foi da Escola Municipal de
Educação Fundamental Fontoura Ilha que levou os alunos da
percussão do 3º ao 9º ano para apresentar a música “Então
é Natal”.

A primeira participante foi a Escola Municipal de
Educação Fundamental junto ao CAIC Luizinho de Grandi. O
coral regido pela professora Izane Dalla Nora cantou a
paródia: “Menos desvios e mais investimentos” e foi
acompanhado por uma dança coreografada pela
professora Lecimara Scherer Vieira. Os alunos também
dançaram e cantaram músicas natalinas como “Bate o sino”
e “Noite Feliz”.

EMEF Fontoura Ilha

Coral da EMEF junto ao CAIC Luizinho de Grandi

A Oito Tempos Escola de Dança,
realizou
performances de improviso unindo Bolero, Tango e Zouk e
depois misturando tipos de Salsa. Por fim, a Escola Municipal
de Educação Fundamental Duque de Caxias fechou com
chave de ouro o espetáculo da noite ao apresentar a
paródia “Vamos mudar” dos alunos Jorge Luiz Rosa Júnior e
Válber Soldatti Lemes, que se apresentaram no 9º Festival
Cid legal Canto e Dança, categoria EJA.

Coreografia de Natal da EMEF junto ao CAIC Luizinho de Grandi

Logo após, a Dance One Companhia de Dança do
Clube Recreativo Dores realizou duas performances de
dança. A Escola Municipal de Educação Fundamental Edy
Maia Bertóia apresentou a paródia “Pede a nota Lelê”, o
Grupo de Capoeira de monitora Veronica Perez e
coreografias de Natal.

Público prestigiando as apresentações
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ATIVIDADE

Os serviços públicos
O governo recolhe taxas e impostos dos habitantes das comunidades para poder melhorar as condições de vida do
lugar e pagar os funcionários que prestam serviços à comunidade. São cobradas taxas sobre a água, luz, esgoto, coleta de
lixo, etc. São cobrados impostos sobre as propriedades, calçamento, tráfego de veículos nas estradas.

Coleta de lixo

Construção de escolas, creches e bibliotecas

Construção de estradas e viadutos

Com o dinheiro arrecadado, o governo presta ao povo serviços públicos como:
Além disso, construção de postos de saúde, pronto-socorros e hospitais; tratamentos de água para beber e de água servida
(esgoto); construção de rede de água e de esgoto; serviço de iluminação e transporte. Pagando os impostos, as pessoas estão
colaborando para o progresso da comunidade em que vivem.
As pessoas que trabalham nos serviços públicos são chamadas de servidores públicos. Por exemplo, médicos, professores,
enfermeiros, coletadores de lixo, bombeiros, etc.

BIBLIOTECA
Servidores: bibliotecária e auxiliares.
Local:_____________________________
__________________________________

HOSPITAL
Servidores: médicos, enfermeiros, gerentes
administrativos
Qual o nome dos hospitais da sua cidade:
_________________________________
_________________________________

DELEGACIA
Servidores: delegado, policiais, escrivães e
investigadores.
Local: _____________________________

ESCOLA
Ser vidores: professores, diretores,
supervidor, secretário, orientador.
Onde fica a sua escola na sua cidade:
__________________________________
__________________________________

CORREIO
Servidores: caixas, carteiros e gerentes.
Local: __________________________

RECEITA FEDERAL
Servidores: Auditor fiscal, assistente
técnico administrativo, analista tributário,
delegado, secretário.
Local: ____________________________
_________________________________
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Leia com atenção o texto da página 4 e responda as questões abaixo:
1. Complete:
a) O governo recolhe ___________ e ___________ das comunidades para poder
___________________________________.
b) Com o dinheiro ___________, o governo presta em troca ao _____________ serviços ____________.
2. Complete as frases com as palavras do quadro ao lado:
a) O ________________ apaga os incêndios.
b) No _____________ se aplicam as vacinas.
c) A _______________ é encarregada de manter a ordem pública.
d) Os ______________ fazem a entrega de correspondência.
e) O ____________ controla o trânsito.

Correio e telégrafo
Departamento de Trânsito
Posto de Saúde
Corpo de Bombeiros
Polícia

3. Complete a frase:
Os principais serviços públicos de uma cidade podem ser: construção de rede de ____________ e de
____________, construção de ____________, _____________ e bibliotecas; arborização das ruas,
__________ e ___________; _____________ e conservação de ruas; e construção de pronto-socorros,
___________ e ___________.

Essa atividade foi enviadas pela professora Cristina Helena Bento Farias

Encontre as palavras indicadas no Caça-Palavras abaixo
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SUGESTÃO DE EXERCÍCIOS SOBRE EDUCAÇÃO FISCAL PARA OS ANOS FINAIS

1. Nota Fiscal
A nota fiscal é o documento emitido para o trânsito de
mercadorias e serviços. A característica mais facilmente
observável desse documento é que nele deve constar a
expressão “ Nota Fiscal” ou “Nota Fiscal de Vendas ao
Consumidor”. Tanto a “Nota Fiscal” como a “ Nota Fiscal de
Vendas ao Consumidor” não podem ser confundidas com outros
documentos emitidos pelas empresas, às vezes com
características muito semelhantes, mas que recebem o nome de
“Orçamento”, “Pedido”,“Controle Interno”. “Nota de Controle”,
os quais não possuem qualquer valor para o Fisco e que muitas
empresas insistem em entregar ao consumidor.
Considerando esses textos, avalie as asserções a seguir e a
relação proposta entre elas:
I. No documento fiscal deve ter: razão social, nome
fantasia, endereço da empresa, inscrição estadual e CNPJ.
II. Denominação: nota fiscal, série.
III. Data da emissão e dados do consumidor.
IV.Dados relativos ao estabelecimento gráfico, autorização
para impressão, data, numeração inicial e final dos documentos
impressos.
V. Ser cidadão é impedir que os sonegadores tirem do
povo a oportunidade de ver nossas contribuições serem
transformadas em benefício para toda a comunidade.
A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.
a. As asserções I, II, III e IV são proposições verdadeiras, e V
é uma justificativa correta para I,II, III e IV.
b. As asserções I, II, III e IV são proposições verdadeiras,
mas a V não justifica a I,II,III,IV.
c. As asserções I, II, III e IV são proposições falsas, e V é uma
proposição verdadeira.
d. As asserções I, II, III, e IV e V são proposições falsas.

2. Acompanhando as contas públicas
Perseguindo o objetivo maior de melhorar a
administração das contas públicas no Brasil, a Lei exige dos
governantes compromissos com o equilíbrio das contas no médio e
longo prazo e estimular a disciplina, responsabilidade, ética e a
boa aplicação dos recursos públicos.
Suponha que um estudante, ao acessar o portal da
transparência de sua cidade, verificou a utilização de recursos
públicos para aquisição de tintas para a pintura de prédios
públicos, no total de R$ 5.000,00. Seguindo essa perspectiva o
estudante avaliou outros gastos públicos.
Considerando essa situação, avalie as alternativas
descritas abaixo. Quais as possíveis conclusões que o aluno
chegou quanto à boa aplicação dos recursos públicos:
I. O estudante ficou contente, pois percebeu que os prédios
públicos foram pintados. Isso não fere a administração pública,
pois está correta a aplicação dos recursos.
II. No caminho de casa, o estudante percebeu que
funcionários públicos, em horário de expediente, estavam
pintando os palanques da cerca da chácara do prefeito. Essa
atitude fere a administração pública e o bom uso do erário
público.
III. Houve aquisição de gêneros alimentícios, materiais para
construção de novas salas de aula, equipamentos para postos de
saúde. Essas aquisições ferem aadministração pública.
a. Apenas I correta
b. Apenas II correta.
c. Apenas III correta.
d. Apenas I e II correta

3. Leia as ‘charges’ a seguir e responda a questão.

Com base nessa leitura, avalie as afirmações a seguir:
I. Ser cidadão é ter consciência de que em tudo que compramos, em bens que
adquirimos, está embutido o imposto, que é nossa contribuição.
II. A charge 01 apresenta intertextualidade com a Charge 02.
III. O verbo CONVERSE está na terceira pessoa do imperativo afirmativo.
IV. A palavra imposto na charge 01 (fala da personagem) é um vocativo, a palavra
você se refere a saúde e educação.
É correto apenas o que se afirma em:
a. apenas a I e II
b. II e IV
c. II, III e IV
d. I , II, III
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ATIVIDADES

Enigma da Educação Fiscal
Decifre os códigos e descubra em quais locais devemos solicitar a nota fiscal na compra de produtos e/ou serviços:

E

S

M

F

C

G

I

P

H

L

J

N

A

U

O

R

T

D

Atividade aplicada pela professora Micheline Ritze
no 3º ano - Turma 31 - EMEF Nossa Senhora do Perpétuo Socorro
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Calendário
Programa Municipal
de Educação Fiscal
2016

10º Festival Cid Legal Canta e Dança

Oficinas pedagógicas
14 de março – 8h30 ou 14h – Gestores e coordenadores;
16 de março – 8h30 ou 14h - Anos Iniciais (1º a 3º ano)
17 de março – 8h30 ou 14h - História e Geografia;
18 de março – 8h30 ou 14h - Português e Inglês;
21 de março – 8h30 ou 14h – Cinema e Artes;
22 de março – 8h30 ou 14h – matemática;
23 de março – 18h – EJA;
29 de março – 8h30 ou 14h - Anos Inicias (4º e 5º ano);
30 de março – 8h30 ou 14h - Educação Física e Ciências;
31 de março – 8h30 ou 14h - Educação Infantil.
Local: Auditório da Prefeitura Municipal de Santa Maria

Varal da cidadania durante o ano
letivo! Agende com o PMEF!
Estudante Cidadão Jogos
Pedagógicos - FEISMA
Na linha da cidadania: Feira do
Livro de Santa Maria
Curso Disseminadores de Ed. Fiscal 500 vagas março e agosto
Fórum Estadual de cidadania e
Educação Fiscal

EJA, 20h - Auditório PMSM
Educação Infantil - CDM
6º ao 9º anos - Clube Dores
1º ao 5º anos - CDM
Festival de Teatro Educação
Fiscal em Cena
Theatro Treze de Maio - 14h

16 de fevereiro - Posse dos gestores e recepção aos professores no
jantar baile no Park Hotel Morotin;
17 de fevereiro - Reunião dos professores nas escolas;
18 de fevereiro - início do ano letivo com os estudantes,
Até 30 de abril - entrega do projeto a ser desenvolvido na escola,
durante o ano letivo, com a previsão das atividades do PMEF que a
escola irá particpar.

