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INCENTIVO À EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS DE PRODUÇÃO RURAL 

DISTRIBUIU R$136.585,35 EM 2021 

 
O Bônus Rural é uma iniciativa da Secretaria da 

Agricultura, Meio Ambiente, Indústria e Comércio de 

Brochier, criada através da Lei 1.597, de 29 de 

dezembro de 2017. O objetivo é incentivar os 

produtores rurais a adquirirem insumos e serviços 

agrícolas no município, consequentemente 

aumentando a sua capacidade de produção.  

No período de janeiro a março de cada ano, os 

produtores apresentam as notas emitidas em sua 

propriedade rural durante o ano anterior.  A partir 

desses documentos, realiza-se uma análise do 

Valor Adicionado Fiscal (VAF), que é um dos 

principais critérios para apuração do Índice de 

Participação Municipal (IPM), que por sua vez 

determina o valor do Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Prestação de Serviços de 

Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 

Comunicação (ICMS) que retornará aos cofres do 

município.  

Ou seja: apura-se o valor de retorno financeiro que o produtor gerou durante o ano anterior. 

 Para terem direito ao Bônus Rural, os produtores precisam emitir no mínimo R$ 5 mi l em notas durante 

o período de 12 meses. O valor do incentivo é estabelecido por lei: cada Bônus Rural é equivalente a 

1 URM, que em 2021 vale aproximadamente R$ 3,70. Neste ano, em torno de 580 produtores foram 

contemplados com o benefício. O incentivo foi distribuído somente aos produtores que emitiram notas, 

apresentaram seus comprovantes no período indicado e não possuíam nenhuma dívida com o município 

no momento da entrega. No total, R$ 136.585,35 foram injetados na economia local através do 

Programa Bônus Rural, que além de incentivar a agricultura também fortalece o comércio local, já que 

o bônus só pode ser trocado em empresas locais cadastradas no programa durante o período de 

habilitação (geralmente no final de cada ano).  

 

COMO AS EMPRESAS PARTICIPAM? 
 

No final de cada ano, o município abre um processo de Chamamento Público para habilitar empresas que 

forneçam serviços, produtos ou insumos voltados ao setor agrícola. A habilitação ocorre através da 

apresentação de documentos para  compor o processo, e somente empresas locais podem se cadastrar. 

Depois de habilitadas, as empresas passam a receber o Bônus Rural dos produtores contemplados com 

o benefício. Por fim, a empresa emite o documento fiscal referente aos produtos ou serviços  prestados, 

colocando o CPF do produtor e apresentando a nota na Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, 

Indústria e Comércio. Abre-se então um processo de compras, posteriormente empenhado e pago pela 

Prefeitura Municipal. 
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PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA BROCHIER ENTREGA R$9.500,00 EM PRÊMIOS  

NO 1º SEMESTRE DE 2021 
 

O Programa Nota Fiscal Gaúcha (NFG) gera 

pontos que são acumulados sempre que o 

consumidor solicitar a inclusão do seu CPF 

no documento fiscal. O pedido deve ser feito 

no momento da compra em todos os 

estabelecimentos varejistas. Nos sorteios 

estaduais, são ofertados 10 prêmios diários 

em dinheiro e 251 prêmios no sorteio mensal. 

Para as compras realizadas no município, 

são sorteados três prêmios mensais, nos 

valores de R$ 200,00, R$ 150,00 e R$ 

100,00. Nos meses de abril e dezembro, o 

primeiro prêmio fica no valor de R$ 1.000,00, 

em sorteios especiais alusivos ao aniversário 

de Brochier e ao recesso de final de ano. 

No 1º Semestre de 2021 o Programa NFG 

Brochier distribuiu R$ 3.500,00 em 

prêmios nos sorteios mensais. Além 

disso, ocorrem outros dois sorteios 

especiais nos meses de junho e 

dezembro, cada um com 10 prêmios em 

dinheiro. O 1º sorteio especial ocorreu no 

dia 24 de junho, e sorteou três prêmios de 

R$ 300,00,  três prêmios de R$ 500,00, 

três prêmios de R$ 800,00 e um prêmio 

de R$ 1.200,00. Confira os ganhadores! 

No mês de dezembro serão sorteados 

mais 10 prêmios em dinheiro, três 

prêmios de R$ 500,00, três de R$ 800,00, 

Três de R$ 1.000,00 e um prêmio de R$ 

1.500,00. Participe! 

 
SORTEIO ESPECIAL DE JUNHO: BILHETES GERADOS DE OUTUBRO/2020 A MARÇO/2021 
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Além de prêmios, o programa ainda distribui recursos para as entidades que atuam nas áreas da 

saúde, educação, assistência social e proteção animal.  Ao se cadastrar no Programa da NFG, o 

cidadão pode ajudar as entidades locais:  

Saúde: Posto De Saúde Da Familia Brochier ou  Hospital São João 

Educação: E. E. E. M. Erni Oscar Fauth 

Assistência Social: Associação Pestalozzi De Brochier 

Defesa e Proteção de Animais: Amoga (Montenegro);  Associação Protetora Dos Animais Vira Lata Do 

Caí (São Sebastião do Caí);  Associação Protetora dos Animais Viralate de Bom Princípio (Feliz). 

Outra vantagem de participar da NFG são os descontos no IPVA. Os motoristas podem garantir o 

desconto máximo, que pode chegar a 5%, no imposto este ano juntando 150 documentos fiscais em  

seu CPF. Para se cadastrar, basta acessar o site da NFG ou efetuar diretamente no aplicativo do 

tablet ou smartphone. Ou ainda, se dirigir a SMAMAIC com CPF em mãos, para auxílio no cadastro. 

 

SOBRE O NFG 
 

O programa busca conscientizar a população acerca da importância social do tributo, incentivando o 

consumidor a pedir nota fiscal em todas as suas compras e solicitar a inclusão do CPF no momento da 

emissão da nota, garantindo a participação nos sorteios. Por meio do programa, os cidadãos concorrem a 

prêmios em dinheiro, as entidades sociais indicadas são beneficiadas por repasses e as empresas 

participantes reforçam sua responsabilidade social com o Estado e a sociedade gaúcha. Atualmente, o 

programa Nota Fiscal Gaúcha  conta com  cerca de  300 mil estabelecimentos cadastrados e 3,5 mil 

entidades indicadas. Saiba mais aqui: https://nfg.sefaz.rs.gov.br. 

 

“NA CAPITAL DO CARVÃO VEGETAL, SEJA UM CIDADÃO LEGAL, EXIJA A NOTA FISCAL!” 

 

https://nfg.sefaz.rs.gov.br/
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PROJETO BROCHIER CIDADE EMPREENDEDORA CONTEMPLA 25 EMPRESAS COM CONSULTORIAS 

ESPECIALIZADAS EM 2021. 
 

O Projeto "Brochier Cidade Empreendedora"  

nasceu através da formação do Programa 

"Brochier Maior, a gente que faz" e do Programa 

"Brochier Agrosustentável", que foram iniciativas 

iniciadas pela Administração Municipal no ano de 

2019 com o apoio de várias entidades, como Banco 

do Brasil, Cooperativa Sicredi, STR, Emater/Ascar, 

CDL e Sebrae. O intuito destes programas é 

fomentar a economia local, de modo que os 

empreendedores brochienses possam buscar auxílio 

especializado e orientativo para o crescimento e 

desenvolvimento de seus empreendimentos. São 

duas frentes de trabalho: uma direcionada para a 

Indústria, Comércio e prestadores de serviços e 

outra para a Agricultura, sempre visando o 

fortalecimento da economia e a geração de 

empregos e renda.  
 

O Projeto "Brochier Cidade Empreendedora" é uma parceria  Secretaria de Indústria e Comércio com o 

Sebrae através da "Sala do Empreendedor", onde são oferecidos diagnósticos, workshops e consultorias 

direcionadas à fomentar o empreendedorismo no municíp io. Na noite do dia 12 de abril, página oficial 

da Prefeitura Municipal de Brochier no Facebook transmitiu a live de apresentação do projeto, com 

a participação do prefeito Clauro de Carvalho, da vice -prefeita Patrícia Schommer, do analista de 

relacionamento com o cliente do Sebrae/RS Leonardo Conceição, do Agente de Desenvolvimento 

da Sala do Empreendedor Emerson Kaspar e da Agente Administrativa da Secretaria de Agricultura, 

Meio Ambiente, Indústria e Comércio, Mara Silva.  

No total, 25 empresas locais foram contempladas com um diagnóstico do negócio, onde os empresários 

apresentaram suas dificuldades e escolheram uma consultoria dentro das quatro ofertadas pelo Projeto: 

Marketing Digital, Identificação e Acesso a Novos Mercados, Modelagem de Negócio e Gestão do Fluxo 

de Caixa.  
 

No dia 27 de maio, ocorreu a palestra online "Marketing Digital - O segredo para o verdadeiro engajamento", 

com o especialista em branding e marketing digital Marcus Tonin. O evento recebeu aproximadamente 50 

inscritos, tendo duração de uma hora. Nele, Marcus apresentou algumas táticas e estratégias para fazer do 

marketing digital um aliado para aumentar as vendas e melhorar a imagem das empresas. Além dessas 

atividades, dois workshops em Finanças e um workshop em Planejamento Estratégico estão previstos para 

ocorrer ao longo do ano. Todos os empreendedores do município podem participar. Fique ligado para não perder 

essa oportunidade! 

 

SALA DO EMPREENDEDOR 
 

A Sala do Empreendedor de Brochier é um espaço físico localizado no prédio da Prefeitura Municipal e tem como 

objetivo a simplificação e a desburocratização do processo de registro e licenciamento de empresas, servindo 

como canal de interação da Prefeitura com os empresários locais. A sala foi criada para ser um espaço único de 

entrada de documentos, conforme prevê a LC 123/2006. 

A missão da Sala do Empreendedor está atrelada à simplificação de processos e à facilitação do dia a dia do 

empreendedor nos órgãos públicos municipais, garantindo atendimento ágil e de qualidade. A atuação da sala 

não está limitada somente à emissão de alvarás: concentra oportunidades de compras públicas para as micro e 

pequenas empresas, dá orientação sobre crédito, oferece capacitações e agrega diversos outros serviços para 

as empresas. A Sala do Empreendedor de Brochier é também um espaço para reuniões, emissão de notas fiscais 

e autoatendimento para todos os empreendedores da cidade. 
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BROCHIER CONTRA O CORANAVÍRUS: 56,21% DA POPULAÇÃO BROCHIENSE RECEBEU A 1ª DOSE DA 

VACINA CONTRA A COVID-19 ATÉ O DIA 15 DE JULHO DE 2021. 
 

Desde o início da pandemia de covid-19 que assola o mundo 

inteiro, a Secretaria da Saúde e Assistência Social de 

Brochier vem trabalhando fortemente no combate ao vírus, 

com atendimentos clínicos, psicológicos, orientação e 

monitoramento. O primeiro caso de coronavírus em Brochier 

foi registrado em 15 de maio de 2020, e desde então o 

trabalho de prevenção ao contágio é constante. A primeira 

remessa de vacinas contra o coronavírus chegou ao 

município em 20 de janeiro de 2021, e a aplicação das 

primeiras doses ocorreu no mesmo dia. Do início da 

campanha de imunização contra a covid-19, até 15 de julho 

de 2021, Brochier recebeu um total de 4460 doses: foram 

2112 doses da CoronaVac, 1835 doses da AstraZeneca, 408 

doses da Pfizer e 105 doses de Janssen (vacina em dose 

única).  

Nesse período, 2869 pessoas receberam a primeira dose ou a dose única do imunizante, enquanto 1661 

foram vacinadas com a segunda dose. No total, 56,21% da população brochiense foi imunizada até os 

primeiros 15 dias do segundo semestre de 2021. 

A Secretaria da Saúde informa que, até 15 de julho, Brochier totalizava 528 casos positivos para coronavírus e 

5 óbitos. Desde o início da pandemia foram adquiridos aproximadamente 1200 testes de antigeno e 1000 testes 

rápidos, utilizados nas pessoas com sintomas gripais e outros indicativos de contaminação por covid-19. Mesmo 

quem já foi vacinado precisa continuar praticando o distanciamento social, mantendo os ambientes ventilados, 

utilizando máscaras em espaços públicos e lavando as mãos com frequência. Todos os cuidados precisam 

continuar, até mesmo para aqueles que já receberam as duas doses da vacina, já que estes não estão imunes 

ao contágio e à disseminação do vírus. No site da Prefeitura Municipal você encontra todos os dados referentes 

ao combate à pandemia. Acesse o link: https://www.brochier.rs.gov.br/covid-19.  

 

NÃO É MOMENTO DE RELAXAR: a pandemia ainda não acabou e os cuidados são responsabilidade de 

todos nós! Em caso de dúvidas, ligue para (51) 3697-3073 ou mande mensagem no Whatsapp para (51) 

99245-2542 e fale com a Equipe da Saúde! 
 

ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE BROCHIER 
 

A pandemia colocou o Sistema Único de Saúde – SUS em uma das situações mais desafiadoras das últimas 

décadas. A sobrecarga dos atendimentos, desde a atenção básica até os tratamentos mais especializados em 

grandes hospitais, desafiou os profissionais da linha de frente no combate ao coronavírus. A pandemia trouxe 

uma visão diferente do SUS, com um maior reconhecimento da importância dos atendimentos básicos realizados 

pelos municípios e financiados pela arrecadação de Impostos. O SUS é o primeiro passo para vencermos a 

covid-19, mas também é, para muitas pessoas, a única opção de atendimento de saúde e obtenção de 

encaminhamento para médicos especialistas.  

Até 15 de julho de 2021, a Unidade Básica de Saúde de Brochier realizou 370 consultas com ginecologista, 349 

consultas com pediatra, 2.334 consultas odontológicas e 6.807 atendimentos com médico clínico geral. Além 

disso, foram distribuídos 561.145 comprimidos de medicamentos da atenção básica no mesmo período. Além 

dos atendimentos básicos, o município possui convênio com o Hospital Montenegro (100% SUS) - referência 

em Saúde na Região do Vale do Caí - para atendimentos de média e alta complexidade. Os pacientes que 

necessitam de atendimento, tratamentos ou exames especializados em outros municípios, podem contar ainda 

com transporte oferecido pelo município, mediante agendamento prévio. No primeiro semestre de 2021, cerca 

de 2000 pacientes utilizaram o transporte disponibilizado pela Secretaria da Saúde e Assistência Social. 

No ano de 2020, foram investidos R$ 2.713.674,31 em saúde, o que corresponde a 18,6% do orçamento 

municipal!  

 

 

https://www.brochier.rs.gov.br/covid-19
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O SEU IPTU SE TRANSFORMA EM MELHORIAS PARA VOCÊ E PARA NOSSA CIDADE 
 

O Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) é o 

imposto cobrado anualmente de todos os proprietários 

de imóveis no perímetro  urbano. O IPTU é calculado 

com base no valor venal do imóvel, que é o preço da 

propriedade estabelecido pelo Poder Público. Sobre 

ele, é realizada a aplicação de alíquotas, descontos e 

acréscimos, após análise de cada lote. No ano de 

2021, a estimativa de arrecadação do IPTU é de 

R$587.725,27, valor referente a 1856 imóveis 

localizados no perímetro urbano de Brochier e de 

Linha Pinheiro Machado.. 

 

Pagando o IPTU em cota única, o contribuinte tem direito a 10% de desconto. Há também a opção de 

parcelamento em até 6 vezes.  Junto com o valor do IPTU, o contribuinte também paga uma taxa de coleta de 

lixo, que custeia as despesas com o serviço de limpeza da cidade. Para 2021, a arrecadação prevista é de 

R$264.434,62. 

 

PARA ONDE VAI O IPTU? 
 

O IPTU arrecadado anualmente integra o caixa único do executivo, sendo que no mínimo 25% do valor é 

destinado para a Educação e outros 15% para a Saúde. O restante é utilizado para financiar os gastos previstos 

no orçamento do município, como nas obras de infraestrutura, manutenção e construção de estradas, de 

escolas, praças, pontes, limpeza de ruas, entre outros serviços.    
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QUANTO CUSTA A EDUCAÇÃO PÚBLICA EM BROCHIER? 
 

Você sabia que Público é diferente de Gratuito?  

Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

Contínua (Pnad) de 2019, mais de 80% dos alunos do 

ensino fundamental e médio estudam em escola pública. 

Aproximadamente 30 milhões de brasileiros estudam na 

Rede Pública. Mas isso não significa dizer que esses alunos 

estudam de “graça”, pois o ensino público é financiado com 

os Tributos arrecadados nas três esferas Municipal, 

Estadual e Federal. O sistema educacional é constituído por 

vários segmentos que vão muito além da Escola 

propriamente dita, onde podemos citar: Transporte Escolar; 

Alimentação Escolar; Livros Didáticos; despesas de água, luz 

telefone e internet; Professores; Auxiliares de Serviços 

Escolares; Serventes; Nutricionista; contratação de serviços 

para a Coordenação Pedagógica; Psicopedagoga; 

Estagiários CIEE e demais materiais necessários para a 

manutenção do educandário, cujos custos são todos 

financiados pelo Poder Público. 
 

Em Brochier, atualmente possuímos 475 alunos matriculados na Rede de Ensino Pública Municipal, que estão 

divididos da seguinte forma: 

• E.M.E.F. LEONAR RICARDO BAUER – CENTRO: 128 Alunos do Pré-B ao 5º ano do Ensino 

Fundamental; 

• E.M.E.F. EMÍLIO BAUER – LINHA PINHEIRO MACHADO: 190 Alunos do Pré-A ao 9º ano do Ensino 

Fundamental; 

• E.M.E.F. PROFESSOR JORGE FELIPE ALLEBRANDT – BATINGA SUL: 14 Alunos do 1º ano ao 5º ano 

do Ensino Fundamental; 

• E.M.E.I. SAPATINHO DE CRISTAL - CENTRO: 143 alunos do Berçário ao Pré-A. 

 

Além disso, temos uma Escola Pública Estadual que atende alunos do 1º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano 

do Ensino Médio, que atualmente possui 317 alunos matriculados. 
 

Diante do exposto, destacamos a importância da Educação Fiscal para a garantia de uma Educação de 

qualidade! Para que seja garantida a manutenção dos serviços de Educação, a Constituição Federal prevê que 

25% do orçamento público seja destinado para esse fim. No ano de 2020, 29,64% do orçamento municipal 

foram investidos na manutenção dos serviços educacionais, o que equivale a R$ 4.324.767,55. 
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MEIO AMBIENTE: O LIXO QUE VOCÊ JOGA NO CHÃO  NÃO FALA, MAS DIZ MUITO SOBRE VOCÊ! 
 

Cuidar do Meio Ambiente é um dever de todos, e isso já não 

é novidade para ninguém. Porém, é necessário reforçar as 

razões dessa necessidade: afinal, porque devemos 

cuidar do Meio Ambiente? Cuidar da natureza é permitir 

que todos os organismos continuem vivendo, o que não 

é só um gesto correto com o planeta e com todos os seres 

que nele habitam, mas também uma condição necessária 

à própria existência da humanidade! 

O diagnóstico realizado em Brochier para o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) nos traz dados 

que merecem a atenção de toda a população, principalmente no que diz respeito aos resíduos sólidos - o lixo. 

Durante o estudo, integrantes da empresa que executou o projeto realizaram a gravimetria dos resíduos 

coletados no perímetro urbano e rural. Posteriormente, os profissionais realizaram a separação e classificação 

desses resíduos. O resultado foi o seguinte: 61% dos resíduos urbanos são orgânicos ou rejeitos; na zona rural, 

aproximadamente 40% dos resíduos recolhidos vão para o aterro sanitário (o que significa que não são 

reciclados).  

Esses dados são preocupantes, visto que a maior parte de nossa população vive na zona rural. É por isso que 

as campanhas de conscientização ambiental realizadas pela Prefeitura buscam orientar a população a 

descartar o lixo orgânico em composteiras, hortas ou como alimento para animais, colocando na lixeira apenas 

os rejeitos (lixo de banheiro e resíduos não recicláveis), separando os materiais recicláveis para facilitar a 

coleta. Já a população urbana também deve tentar diminuir os resíduos orgânicos e rejeitos colocados nas 

lixeiras, sem esquecer de separar o lixo seco para reciclagem. Uma das metas do PMSB é a implementação 

da coleta seletiva, e para alcançá-la é imprescindível que a população tenha consciência e separe seu lixo.  

Estima-se que a média anual de geração de resíduos sólidos (lixo) seja de aproximadamente 400 toneladas 

na zona urbana e aproximadamente 100 toneladas na zona rural. A coleta, triagem, transbordo e destinação 

final tem um custo de R$ 30.557,79 por mês. A empresa responsável realiza a coleta duas vezes por semana 

na zona urbana e duas vezes por mês na zona rural. Na tabela abaixo você pode conferir os dias de coleta do 

lixo no Centro e no interior: 
 

COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS RURAL 

Madrugadas de Segunda-feira Madrugada 2ª Quarta-feira do mês 

Madrugadas de Quinta-feira Madrugada Última Quarta-feira do mês 

 

 

VOCÊ SABIA? 
 

 A secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Indústria e 

Comércio (SMAMAIC) realiza campanhas de descarte 

correto anualmente, nos meses de junho e novembro. 

Nelas, a população pode descartar corretamente os 

resíduos que não podem ser colocados nas lixeiras junto 

com o lixo comum, como por exemplo: lixos eletrônicos 

(pilhas, baterias,TVs, computadores, celulares, entre 

outros); vidros; azeite de cozinha usado; lâmpadas 

fluorescentes; embalagens de agrotóxico com tríplice 

lavagem; entre outros resíduos. Em junho de 2021 ocorreu 

a 1ª edição do EcoPila Brochier, onde a empresa 

Montepel recebeu resíduos recicláveis e trocou pela moeda 

sustentável EcoPila, que os cidadãos podem usar para 

compras no comércio local cadastrado. 
 

Fique ligado nas redes sociais do município de 

Brochier para saber a data da próxima Campanha do 

Eco Pila. Economia sustentável, compre essa ideia! 
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EDUCAÇÃO FISCAL E CIDADANIA! 
 

Uma sociedade consciente de seus direitos e deveres é uma 

sociedade com o poder de decidir seus rumos. Neste sentido, a 

Educação Fiscal visa conscientizar os cidadãos sobre a 

importância dos tributos para a manutenção das atividades do 

Estado, sem as quais nenhum progresso social seria possível.  
 

O custo dos tributos está presente em praticamente toda atividade 

econômica: seja no salário do trabalhador, no preço das mercadorias e 

serviços, no simples ato de possuir um imóvel ou um veículo, ou na própria 

produção da riqueza nacional. São estes valores que permitem ao Estado 

realizar serviços e obras públicas. Os tributos são, na verdade, o preço que 

os cidadãos pagam pela saúde, educação, segurança, pelo asfalto e 

limpeza das ruas, enfim pela civilização. Um não existe sem o outro.  
 

Garantir que estes valores sejam realmente recolhidos aos cofres públic os 

e, em seguida, corretamente aplicados pelo Estado em prol da comunidade 

deve ser uma preocupação constante de um povo politicamente ativo.  
 

A Educação Fiscal visa incutir nos cidadãos esta consciência. De que para 

termos um bairro, uma cidade, um Estado e um país melhor, exigir a nota 

fiscal é o apenas primeiro hábito que devemos adquirir. E além dele, cobrar 

a boa aplicação do dinheiro público. O dinheiro é de todos nós! 

  
  
 
 
 
 
 
 

 

 
         

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FISCAL BROCHIER 
 

O Programa existe desde 2014, e o cidadão 

pode acompanhar todas as ações pelas Redes 

Sociais do Município.  

Facebook: 

   https://www.facebook.com/prefeiturabrochier 

Instagram:               
https://www.instagram.com/prefeituradebrochier/ 

Site: 

  https://www.brochier.rs.gov.br/educacao-fiscal 

 

 

 
 

FIQUE POR DENTRO 
 

Acompanhe pelo site de Educação 

Fiscal do Estado todas as informações 

sobre cursos e capacitações que estão 

sendo realizadas sobre o

 tema!Acesse: 

http://www.educacaofiscal.rs.gov.br/  

 
Você também pode enviar pelo site,  no  

canal “Sugerir uma notícia”, as 

atividades que seu município está 

fazendo de  Educação Fiscal. A notícia  

será  divulgada no site e nas redes 

sociais. 

 

ELABORADO PELO GRUPO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FISCAL – GMEF BROCHIER 
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