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Educação fiscal aliada 
ao empreendedorismo
Através da JEPP, estudantes da escola João Carlos Rech puderam desenvolver projetos 
inovadores, pensando no planejamento estrutural e financeiro do negócio escolhido
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incentivo para novos aprendizados

Alunas do 7º ano confeccionaram tapetes com retalhos de tecidos, reaproveitando material “
Tenho acreditado, pe-

los rumos que a sociedade 
tem percorrido, que ouvir 
com honestidade, ao lado 
do falar com franqueza, 
se apresenta como uma 
necessidade premente da 
manutenção da democra-
cia e da liberdade. 

Em estímulo a filha Eduarda, Fernando participou da feira

Mais do que saber para 
onde vai o imposto arreca-
dado em Vera Cruz, através 
do Seminário de Educação 
Fiscal, que está na 11ª edi-
ção, os estudantes têm tido 
a oportunidade de viver o 
empreendedorismo através 
da Feira de Jovens Empreen-
dedores Primeiros Passos 
(JEPP), realizada em parceria 
com o Sebrae. 

Na Escola Municipal de 
Ensino Fundamental João 
Carlos Rech, na tarde desta 
sexta-feira, dia 7, aconteceu 
a primeira edição e os alunos 
mostraram o resultado do 
trabalho realizado ao longo 
do ano, da educação infantil 

até o 9º ano. A turma do 6º 
ano, por exemplo, optou pela 
Ecopapelaria, criando “A 
Casa de Papel”. Os alunos 
ficaram responsáveis por 
confeccionar objetos à base 
de papelão. Eles usaram a 
criatividade e produziram 
porta-lápis de diversos mo-
delos e enfeites de Natal. 

No 7º ano, o Artesanato 
Sustentável ganhou desta-
que. Com retalhos de tecidos 
os estudantes confecciona-
ram tapetes e bonecas Aba-
yomi (conhecida da cultura 
afro). Com potes de vidro, 
barbantes e pet criaram enfei-
tes. Ainda, com tocos de ma-
deira e latinhas confecciona-
ram porta-chaves. Em clima 
de Natal, com folha de jornal 
e caixas de ovos, produziram 

guirlandas. A turminha do 1º 
ano se dedicou ao “Mundo 
das ervas aromáticas”. Com 
a ajuda das professoras, os 
pequenos confeccionaram 
cheirinhos aromatizados.

PAI PRESENTE
O comerciante Fernan-

do Kussler não perde um 
evento escolar em que a filha 
Eduarda, de 8 anos, participa. 
Quando não pode em virtu-
de do trabalho, a esposa se 
faz presente. Na tarde desta 
sexta-feira, o vera-cruzense 
acompanhou a filha e achou 
fantástico o projeto da JEPP. 
“Para mim, que sou comer-
ciante, achei interessante. A 
Eduarda tem a oportunidade 
de ter mais noção de como é 
nossa rotina de forma mais 
dinâmica”, avalia. Na oca-
sião, Fernando Kussler apro-
veitou para adquirir diversos 
produtos produzidos pelas 
turmas. O valor arrecado será 
revertido para aquisição de 
algo em prol dos alunos.

O diretor do educandário, 
Jorge Backes e a vice Lucrécia 
Kessler foram os anfitriões  
e receberam o secretário de 
Educação, Cláudio Stoeckel, 
representantes da Receita Fe-
deral, do Sebrae, da Ajevec e 
do grupo de Educação Fiscal 
Municipal.

ouvir com honestidade

Falamos muito em democracia, e não raras vezes a 
confundimos com o compromisso de votar de dois em 
dois anos. Buscada das suas raízes, embora que mulheres 
e escravos não votassem, constituía-se como a condição 
mesma do cidadão ateniense. A vida ativa era o espaço 
da participação; ali no público se realizava a máxima 
da liberdade humana. Tanto é verdade, que os gregos 
construíam suas casas com as portas e janelas abrindo 
para fora, pois lá fora se dava a livre e cidadã condição 
da convivência em grupo/com o outro. Da mesma forma, 
“idiota” significava aquele que cuidava somente das suas 
coisas, da sua vida privada, seu olhar estava voltado para 
o “dentro”, não para o fora, para a cidade.

Em grande medida, falar francamente está na base da 
democracia, vivida como um modo de vida, produzindo 
sentidos e ensejando práticas e condições para a conde-
nação da demagogia. Tenho 
acreditado, pelos rumos que 
a sociedade tem percorrido, 
que ouvir com honestidade, 
ao lado do falar com franque-
za, se apresenta como uma 
necessidade premente da 
manutenção da democracia 
e da liberdade. Em qualquer 
espaço, acompanhamos, em 
menor ou maior grau, a lamu-
riosa perversão do ouvir.

E aqui não falo apenas do 
parar para ouvir, ter paciência 
para prestar atenção no outro, que também se coloca 
como questão imprescindível, é de outra ordem. Estou 
falando do ouvir o que se quer ouvir e imputar ao outro 
palavras que ele não disse, seja pela subversão do con-
texto ou pelo mau-caratismo de ocasião. Tal atitude não 
apenas provoca o emudecimento do outro, como eleva 
ao exagero a superficialidade das ideias conluiadas com 
a mentira.

Já ouvimos falar, e não custa repetir, que estamos 
assistindo o nocaute das opiniões ao conhecimento, dos 
achismos às buscas pelas verdades. A burrice tem cons-
truído seu império diante dos nossos sentidos e atônitos 
não apenas cruzamos os braços, como nos persuadimos 
das responsabilidades que são nossas. Já acreditamos na 
nossa “cordialidade”, embora significativa parcela dos 
brasileiros fosse tratada como “assaltante” da nossa digni-
dade. Já acreditamos que nosso racismo era a meia-boca, 
mesmo sabendo que todos os dias, agora enquanto es-
crevo, um jovem negro está sendo morto. Já acreditamos 
que a ditadura foi uma “revolução” e estamos a um passo 
de admiti-la como necessária, tamanha a perversão das 
nossas palavras e dos silêncios que nos acobertam.


