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Os folhetins (Quadrinhos- Desenhos) com histórias, temas ou simplesmente uma

ilustração, busca trazer  meios para se disseminar e manter acessa a chama da  Educação
Fiscal, principalmente nas escolas, tendo o tributo como pano de fundo.

Os folhetins podem ser trabalhados nas escolas em quadro mural para todos os
alunos, por períodos semanais, descendiais ou quinzenais ou em sala para discussão dos
temas.

 A idéia é apresentar as crianças, aos alunos  principalmente do ensino fundamental,
um material que  seja atrativo, simples  e de fácil entendimento.

O formato de desenho em quadrinhos com média de 6 (seis) quadros,  busca
abordar  temas do nosso dia a dia, para que os alunos possam discutir e trabalhar  com
vistas a uma  melhor  compreensão dos assuntos envolvendo a cidadania.

Objetivos:

1) Mostrar às crianças que com os cuidados preventivos na saúde, os custos da
medicina corretiva será  menor e  Estado gastará menos dinheiro. Boa saúde é ótimo
para todos.

2) Mostrar aos cidadãos quem são os funcionários públicos, quais os serviços que
prestam  à população. É importante que seja mostrado  a importância do homem, do
recurso humano que tem o contato diário com o aluno, com o doente e com a
população.

3) Custo menor na coleta  do lixo, no tratamento da água e  na limpeza dos rios,
dificultando a procriação de transmissores de  diversas doenças, melhor qualidade
de vida da população, com a natureza mais bonita.

4) Diminuir o custo da manutenção dos bens públicos colocados à disposição da
população, evitando inclusive, a falta deste bem para todos e assim a cidade fica
mais bonita e alegre, melhorando a qualidade de vida da população.

5) Demonstrar as  crianças a importância da autoridade, o exemplo do pai e da mãe, o
melhor exemplo de cidadania, do respeito ao outro, das experiências dos pais e dos
avós, enfim,  da necessidade  da “família” a principal célula para fortalecimento de
uma nação.

6)  Demonstrar o valor dos tributos, quem realmente paga os impostos, mostrando que
os tributos já vem embutidos  no valor das mercadorias e que o consumidor é o
grande pagador do tributo, a importância da Nota e do Cupom fiscal.

7)  Mostrar às pessoas a necessidade de se unirem para combater: a desonestidade, a
corrupção, a sonegação, a cultura de se levar vantagem sobre os outros, ao mau uso
da coisa pública, além é claro, de contribuir para que essas pessoas desonestas,
paguem os impostos que são sonegados e que o dinheiro do povo seja aplicado
corretamente.

8) Com a diminuição dos custos e despesas nas diversas áreas e no serviço público,
sobrarão mais recursos para serem investidos em novas obras e melhorar os
serviços para a população.
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Os principais temas abordados são:

1) Saúde: Incentivar a escovação dos dentes, tomar a vacina, procurar o posto médico
quando tiver algum sintoma, jogar o lixo no lixo, não deixar ambientes para o mosquito da
dengue se procriar, cuidados ao atravessar as ruas, dirigir carro com cuidado etc.

2) Funcionário Público: A população critica no dia a dia a quantidade de funcionários que
trabalham no setor público, rotulando-os como incompetentes, morosos, que atendem mal
as pessoas  prestando ainda  um serviço de péssima qualidade,   revoltando os cidadãos,
pois, estes afinal é que   pagam os  impostos para manutenção do Estado.

3) Lixo: A maioria das pessoas joga o lixo em qualquer lugar, nas ruas,  que fica suja e mal
cheiroso, e nas chuvas fortes do verão a enxurrada  acaba levando o lixo para os  bueiros,
entupindo as bocas de lobo, inundando muitas  casas  e destruindo a própria rua. Nos
terrenos baldios além do mau cheiro, é um lugar propício para ratos, baratas e o mosquito
da dengue.

Além de tudo, o lixo jogado fora dos lugares previstos prejudica a natureza
contaminando os lençóis freáticos e por fim traz um custo maior para a cidade, no
tratamento da água para consumo e na despoluição das águas dos córregos e rios.

4) Bem Público: Importância de não danificar os bens públicos que pertencem a todos os
cidadãos como: praças, ruas, escolas, museus, prédios públicos, veículos, arvores, jardins,
placas de sinalização, semáforos. Outros bens como telefone, rodovias,  postes para
iluminação pública colocada por empresas privadas mas que beneficiam a  população.

5) Autoridade: Dias dos pais, dias das mães e dia dos avós, são datas que devem ser
aproveitadas para se homenagear os mesmos, mostrando também às crianças a
importância dos pais, da experiência e sabedoria dos mais velhos, enfim, da família como
primeira organização de uma sociedade bem  alicerçada.

6) Distribuição mais justa da carga tributária: O imposto é uma carga muita pesada para
a sociedade, com alíquotas elevadas recaindo sempre sobre os mais pobres, através dos
impostos principalmente os indiretos embutidos nas mercadorias.

7) Falsificação e Adulteração: Quem adultera combustível, quem falsifica medicamentos, e
faz pirataria de produtos, está roubando do cidadão da maneira mais vil, desonesta,
enganando as pessoas, dando prejuízo aos cidadãos e ao estado.

Estes são alguns lados da abordagem que esses folhetins podem encaminhar as
discussões em grupos, ficando aberta para outras idéias ou sugestões.

Divinópolis, MG, 20 de Maio de 2002.
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FOLHETINS

Ordem Nome do tema

01 Cidadania, um direito de todos
02 Direitos !!! Quem tem ???
03 Função social do tributo
04 Tributos !!! Quem paga ???
05 A renda de cada um ...
06 Tributos !!! Para onde vai o dinheiro ???
07 Criança tem direito ???
08 Educação é um direito !!!
09 Cuidando da Saúde
10 Valor da nota fiscal...  Quem paga tudo isto ???
11 Patrimônio Público
12 Mãe, a cidadã
13 Minha Professora
14 Cuidando do meio ambiente
15 O Valor da nota fiscal – Brinquedo com defeito
16 Bombeiro, o funcionário
17 Preservação da natureza – Não jogar lixo nos rios
18 O Tributo na gramática
19 Falsificação de remédios
20 Papai, o cidadão,  a autoridade
21 Adulteração de combustível
25 Lixo nos rios, quem gosta ???
23 Cidadão de Verdade
24 O Imposto – Bandeira Nacional
25 Um papo muito doido – Para que a nota fiscal ???
26 Regras de Trânsito – Respeite as leis
27 Cristo, Filho de Deus  e Cidadão
28 Acendendo essa idéia – Economia de energia
29 Sonegação “I” – Vai faltar dinheiro para ...
30 Corrupção “I” Até na roça- Desvio de recursos na construção de estradas

Textos:
Luiz Pedri
Walter Alves
Sidney Alves Pimenta

Revisão: Luiz Pedri
Ilustração em desenhos: Ronan Rodrigues de Carvalho
Ilustração e montagem com cliparts e desenhos: Luiz Pedri
Ilustração Capa: Eduardo Morais

Administração Fazendária Divinópolis
(37) 3229-5500 – Email: luiz.pedri@fazenda.mg.gov.br

Faça a sua parte, com certeza
você fará a diferença.
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