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A GAzetA dos Municípios

Green Book é eleito o
melhor filme e vence o Oscar

Taubaté inicia campanha
Xô Escorpião 2019

Carreta da Saúde completa 10 anos 
de combate à hanseníase no país 
com cerca de 70 mil atendimentos

Green Book – o guia foi o 
grande vencedor do Oscar 
2019. Considerado o me-
lhor filme da temporada, 
ele desbancou quem torcia 
pela consagração da pelí-
cula Roma.
A grande noite do cine-
ma foi realizada no Tea-
tro Bolby, em Los Ange-
les, nos Estados Unidos. 
Roma conquistou o troféu 
de melhor filme estrangei-

A Prefeitura de Taubaté 
retomou nesta segunda-
feira, dia 25, a campanha 
Xô Escorpião. Até o pró-
ximo dia 28 serão desen-
volvidas ações no bairro 
Gurilândia. Entre as ati-
vidades previstas durante 
a semana estão vistorias 
casa a casa, palestras e 
ações educativas, limpeza 
de áreas públicas, fisca-
lização de terrenos parti-
culares e recolhimento de 
materiais inservíveis.
De acordo com cronogra-
ma elaborado pelo CAS 

Pacientes recebem diag-
nóstico e tratamento com-
pleto por meio de medi-
camentos doados à OMS. 
O Brasil está em segundo 
lugar no ranking de países 
com novos casos de han-
seníase
O projeto Carreta Novar-
tis da Saúde, que percorre 
o Brasil para combater a 
hanseníase, completa 10 
anos como um dos prin-
cipais projetos de erradi-
cação da doença no país. 
Atuando em parceria com 
o Ministério da Saúde, a 
carreta é responsável por 
cerca de 25% de todos os 
diagnósticos realizados.
Segundo dados cadastra-
dos no Sinan (Sistema de 
Informação de Agravos de 
Notificação), entre 2014 e 
2018 o projeto já percor-
reu quase 500 municípios 
de diferentes estados, re-
alizou cerca de 70 mil 
atendimentos e concluiu o 
diagnóstico de 2.369 pes-
soas, que foram encami-
nhadas para o tratamento 
adequado.
Apenas em 2018, a Car-
reta Novartis da Saúde 
passou por 97 municí-
pios nos estados do Pará, 
Tocantins, Piauí, Rondô-
nia, Mato Grosso, Goiás 
e Minas Gerais, estados 
que são altamente endê-
micos para a hanseníase, 
realizando mais de 12 mil 
atendimentos. Desse total, 
foram diagnosticados 582 
novos casos da doença, 
crescimento de 32% se 
comparado com o regis-
trado em 2017. Também 
ao longo do ano, 1.900 

ro.
Green Book foi contem-
plado com três estatuetas, 
mesmo total obtido por 
Roma, mas foi eleito o 
melhor filme.
Bohemian Rhapsody fi-
cou como o longa mais 
premiado, com quatro es-
tatuetas, inclusive, a de 
melhor ator para Rami 
Malek, que interpretou 
Freddie Mercury.

(Controle de Animais Si-
nantrópicos), a edição de 
2019 da campanha Xô 
Escorpião vai abranger 
29 bairros de Taubaté em 
operações mensais e pre-
visão de encerramento em 
dezembro. A campanha 
fica suspensa nos meses 
de abril, julho e outubro 
por conta do envolvimen-
to das equipes nas Análi-
ses de Densidade Larvária 
(ADL) para identificar fo-
cos de criadouros de larvas 
do mosquito Aedes aegyp-
ti. Foram registradas no 

profissionais de saúde pú-
blica foram capacitados 
por meio da parceria com 
DAHW.
A hanseníase é considera-
da um problema de saúde 
pública por décadas. Em-
bora a doença tenha sido 
controlada na maior parte 
do mundo, ela continua 
a afetar cerca de 200 mil 
pessoas por ano, especial-
mente em países como o 
Brasil, Índia e Indonésia. 
Alinhada ao princípio de 
promover o acesso, a No-
vartis está comprometida 
com a eliminação da han-
seníase em todo o mundo, 
inclusive no Brasil.
Combate à doença no país
A Carreta Novartis da 
Saúde está em atividade 
desde 2009. Trata-se de 
um caminhão itinerante 
com cinco consultórios e 
um laboratório que per-
corre estados brasileiros, 
oferecendo atendimento 
gratuito e exames, além 
de esclarecer dúvidas e 
conscientizar a população 
sobre a prevenção.
Após o diagnóstico, os 
pacientes recebem o trata-
mento completo por meio 
de medicamentos da No-
vartis doados à Organi-
zação Mundial da Saúde 
(OMS), que os repassa a 
países como o Brasil. O 
tratamento poliquimio-
terapia (PQT), que está 
disponível gratuitamente 
em toda a rede pública do 
Brasil, cura a hanseníase, 
interrompe sua transmis-
são e previne as deformi-
dades.
O projeto é resultado 

Green Book, dirigido 
por Peter Farrelly, que 
partira com seis indica-
ções, acabou faturando 
três estatuetas: melhor                                           
argumento original, me-
lhor ator secundário 
(Mahershala Ali) e melhor 
filme.
A favorita ganhou um Os-
car para o desempenho da 
atriz britânica Olivia Col-
man, como protagonista.

ano passado pelo CAS um 
total de 856 reclamações 
sobre o aparecimento de 
escorpiões no município, 
o que representa 49,38% 
a mais do que os registros 
de 2017. De janeiro até o 
dia 22 de fevereiro já são 
202 reclamações registra-
das.
A portaria municipal nº 
780, de 6 de junho de 
2016, determina a realiza-
ção de operações de com-
bate aos escorpiões envol-
vendo diversos setores da 
prefeitura.

de uma parceria da No-
vartis com o Ministério 
da Saúde, com apoio do 
CONASS (Conselho Na-
cional de Secretários de 
Saúde) e do CONASEMS 
(Conselho Nacional de 
Secretarias Municipais de 
Saúde), que buscam a er-
radicação da doença até 
2020.
A hanseníase é uma do-
ença infecciosa crônica e 
curável que causa, sobre-
tudo, lesões de pele e da-
nos aos nervos. 
A doença já deveria es-
tar erradicada, mas atinge 
cerca de 30 mil pessoas 
no país ao ano. O Brasil 
está em segundo lugar no 
ranking de países com no-
vos casos de hanseníase, 
segundo dados da Orga-
nização Mundial da Saú-
de (OMS). No entanto, há 
uma redução de 34,1% no 
número de novos casos 
diagnosticados no país en-
tre 2006 e 2015. A queda 
é reflexo de uma série de 
ações implantadas para o 
enfrentamento da doença, 
como é o caso da Carreta 
Novartis da Saúde.
A hanseníase, comumen-
te conhecida como lepra, 
é uma doença infecciosa 
causada pela bactéria My-
cobacterium leprae, ou ba-
cilo de Hansen, que lesio-
na os nervos periféricos e 
reduz a sensibilidade da 
pele. Geralmente, o dis-
túrbio ocasiona manchas 
esbranquiçadas em áreas 
como mãos, pés e olhos, 
mas também pode afetar o 
rosto, as orelhas, nádegas, 
braços, pernas e costas.
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Miscelânea
Curiosidades

Formas curiosas de prever o futuro

Aeromancia: adivinhação pela observação do ar.
Acutomancia: leitura da sorte feita com agulhas.
Cafeomancia: leitura através da borra do café.
Caomancia: previsão do futuro por observação de imagens aéreas.
Capnomancia: adivinhação pela fumaça por queima ritualista.
Catroptomancia: adivinhação por espelhos.
Caromancia: leitura da sorte através de desenho feito na cera.
Cleomancia: adivinhação por dados.
Cristolomancia: adivinhação por cristais.
Cromolomancia: adivinhação por cebolas.
Dactilomancia: adivinhação por observação de anéis.
Dendromancia: observação de árvores derrubadas.
Escarpomancia: leitura da sorte baseada no estado dos sapatos.
Heteromancia: previsão pela observação do vôo das aves.
Hidromancia: observação da água.
Ichitiomancia: observação de sinais nas entranhas dos peixes.
Margaritomancia: adivinhação por pétalas.
Necromancia: adivinhação pela invocação das almas.
Ofdiomancia: interpretação dos movimentos das serpentes.
Oinomancia: adivinhação pelo vinho.
Ovomancia: adivinhação através de ovos.
Pitomancia: leitura da sorte pelo fogo.

Humor

Depois de dar a luz o bebê, a loira começa a andar pelos corredores do 
hospital. Preocupada uma das enfermeiras pergunta à paciente:
- O que você está fazendo aqui? O certo é você estar em seu quarto des-
cansando.
- Eu quero uma lista telefônica. Diz a loira aflita.
- Mas pra que você quer uma lista telefônica agora?
- Estou tentando escolher o nome do meu bebê.
- Mas você não precisa usar uma lista telefônica pra fazer essa escolha. 
Nós vamos lhe dar um livrinho com os significados de todos os nomes.
- Eu já recebi esse livrinho, mas ele só tem sugestões para o primeiro 
nome. Eu quero arranjar um sobrenome...
***
Na aula de ciência, o professor pergunta o aluno:
- O que se deve fazer quando alguém está sentindo dores no coração?
E o aluno responde:
- Apagar a luz...
E o professor retruca:
- Apagar a luz? Por que apagar a luz?
- Ora professor! O senhor nunca ouviu dizer que o que os olhos não vê o 
coração não sente?

Mensagens

Morre lentamente quem não viaja, quem não lê, quem não ouve música, 
quem não encontra graça em si mesmo. Morre lentamente quem se torna 
escravo de hábitos, repetindo todos os dias os mesmos trajetos, quem não 
muda de marcas, não arrisca vestir uma nova cor, quem não conversa com 
quem não conhece. Morre lentamente quem não vira a mesa quando está 
infeliz com seu trabalho ou amor, quem não arrisca o certo pelo incerto 
para ir atrás de um sonho, quem não permite, pelo menos uma vez na vida 
fugir dos conselhos sensatos.
***
Cara ou coroa, são os dois lados de uma moeda. Não se esqueça de que, 
qualquer que seja sua posição na vida, há sempre dois níveis a se obser-
var, os que estão acima e os que estão abaixo de você. Procure colocar-se 
algumas vezes na posição de seus chefes e outras vezes na posição de seus 
subordinados. Assim você poderá compreender ao vivo os problemas que 
surgem nos dois lados e, dessa maneira poderá ajudar melhor uns e outros.
***
Quando não havia psicoterapeutas, nem antidepressivos, os problemas 
eram resolvidos com bom senso, inspirado na sabedoria do povo, trans-
mitida pelos ditados populares. Eu reclamava porque não tinha sapatos 
novos e quando olhei para traz vi um homem que não tinha os pés. Nem 
todos se conformam com os sofrimentos alheios. Os menos egoístas po-
dem se lembrar do dito quando se sentirem injustiçados.

Pensamentos,provérbios e citações

O futuro não é mais do que costuma ser.
Fazer o pior parece a melhor solução.
Há duas coisas infinitas: O Universo e a tolice dos homens.
É nos momentos da decisão que seu destino é decidido.
Quem cedo madruga, boceja o dia inteiro.
A pior decisão é a indecisão.
Não está terminado até que seja terminado.

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP

Livro D-25, FLS. nº 44, Termo nº 6956
Faço saber que pretendem se casar RONALDO JESUS DE ALVARENGA e RENATA DE GODOY ARAUJO, apresen-
tando os documentos necessários exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de 
São Luiz do Paraitinga-SP, nascido em 6 de agosto de 1977, de profissão manobrista, de estado civil solteiro, residente e 
domiciliado na Rua Padre Carlos Henrique Fuzão, nº 203, Guedes, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de EVARISTO DE 
ALVARENGA, de 75 anos, natural de São Luiz do Paraitinga/SP, nascido na data de 16 de setembro de 1943 e de MARIA 
IZABEL DE ALVARENGA, de 59 anos, natural de São Luiz do Paraitinga/SP, nascida na data de 23 de setembro de 1959, 
residentes e domiciliados em São Luiz do Paraitinga/SP. Ela é natural de Tremembé-SP, nascida em 27 de dezembro de 1983, 
de profissão cabeleireira, de estado civil solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de JOSUÉ 
DE ARAUJO, de 65 anos, natural de Tremembé/SP, nascido na data de 12 de janeiro de 1954 e de MARIA APARECIDA 
DOS SANTOS GODOY ARAUJO, de 53 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 15 de março de 1965, residentes e 
domiciliados em Tremembé/SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para 
ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade. 

Tremembé, 26 de fevereiro de 2019. 
 
Dirley José dos Santos, Oficial(a) Titular.

Faculdade Dehoniana
inicia projeto Ciranda

Pedagógica 2019

Em março a Dehoniana 
inicia mais um projeto 
Ciranda Pedagógica, vol-
tado para profissionais da 
área de Educação e afins. 
A Ciranda Pedagógica 
faz parte do Programa de 
Extensão Universitária 
da Faculdade Dehoniana, 
e tem como objetivo co-
locar em foco a questão 
pedagógica, possibilitan-
do o acesso a reflexões e 
pesquisadores na área da 
Educação.
A primeira palestra do ci-
clo de estudos tem início 
na quarta-feira, dia 20 de 
março. 
O tema abordado será 
“Empatia – Criando Pon-
tes em Diferentes Con-
textos”, com o Prof. Dr. 
Álvaro Schmidt Neto, às 
19h30 no auditório da Ins-
tituição.
A segunda conversa da 
Ciranda Pedagógica acon-
tecerá no dia 10 de abril, 
quarta-feira, com o tema 
“Fundamento e Prática 
para Construção de uma 
Cultura de Paz em Escolas 
e Espaços Comunitários”, 
apresentada pela Profª. 
Me. Mariusa Gasparino 
Romano.
No mês de maio aconte-
cem duas Cirandas. Uma 
no dia 08, com o Prof. Dr. 
João Luís de Almeida Ma-
chado falando do “Ensino 

Hibrido”, e outra no dia 
29, com o Prof. Me. Ave-
lino Alves Barbosa Júnior, 
sobre “Gestão e Direito 
Educacional”.
O encerramento da Ciran-
da Pedagógica 2019 acon-
tece no dia 26 de junho, 
com o Prof. Me. Cristiano 
Marcelo Moura, abordan-
do o tema “Psicomotrici-
dade e o jogo na perspec-
tiva Escolar”.
Todas as palestras acon-
tecem no auditório da Fa-
culdade Dehoniana, das 
19h30 às 21h30. Nos três 
primeiros encontros a en-
trada é gratuita. Para par-
ticipar, o interessado deve 
realizar a inscrição através 
site da instituição: www.
dehoniana.edu.br. O in-
vestimento para as outras 
palestras é de R$30,00 
com certificado incluso, e 
a inscrição deve ser feita 
presencialmente na secre-
taria.
A Faculdade Dehoniana 
fica na Av. Francisco Bar-
reto Leme, 550, na Vila 
São Geraldo em Taubaté. 
Para dúvidas, o telefone é 
(12) 3625-8080.
Confira a agenda da Ci-
randa Pedagógica:
Ciranda Pedagógica I: 
Empatia – Criando Pontes 
em Diferentes Contextos
Professor Dr. Álvaro Sch-
midt Neto

Dia 20/03 (Quarta-Feira), 
das 19h30 às 21h30. Car-
ga Horária: 02 horas.
GRATUITO
Ciranda Pedagógica II: 
Fundamentos e Prática 
para Construção de uma 
Cultura de Paz em Escolas 
e Ambientes Comunitá-
rios
Professora Me. Mariusa 
Gasparino Romano
Dia 10/04 (Quarta-Feira), 
das 19h30 às 21h30. Car-
ga Horária: 02 horas.
GRATUITO
Ciranda Pedagógica III: 
Ensino Híbrido
Professor Dr. João Luís de 
Almeida Machado
Dia 08/05 (Quarta-Feira), 
das 19h30 às 21h30. Car-
ga Horária: 02 horas.
GRATUITO
Ciranda Pedagógica IV: 
Gestão e Direito Educa-
cional
Professor Me. Avelino Al-
ves Barbosa Júnior
Dia 29/05 (Quarta-Feira), 
das 19h30 às 21h30. Car-
ga Horária: 02 horas.
Investimento: R$30,00
Ciranda Pedagógica V: 
Psicomotricidade e o Jogo 
na Perspectiva Escolar
Professor Me. Cristiano 
Marcelo Moura
Dia 26/06 (Quarta-Feira), 
das 19h30 às 21h30. Car-
ga Horária: 02 horas.
Investimento: R$30,00
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Programa para
receber declaração

do IR está disponível 

Doria anuncia redução do 
aumento do preço médio

do gás em São Paulo

Receita espera receber 
neste ano 30,5 milhões de 
declarações
O programa para preen-
chimento da declaração 
do Imposto de Renda Pes-
soa Física (IRPF) estará 
disponível a partir das 8h 
de segunda-feira, dia 25, 
no site da Receita Federal. 
A declaração deve ser en-
tregue entre as 8h do dia 
7 de março e as 23h59 de 
30 de abril deste ano, pela 
Internet.
Também a partir de se-
gunda-feira, os contri-
buintes poderão preencher 
a declaração por meio de 
tablets e smartphones, 
acessando o aplicativo 
Meu Imposto de Renda. O 
serviço estará ainda dispo-
nível no Centro Virtual de 
Atendimento (e-CAC), na 
página da Receita Federal, 
com uso de certificado di-
gital.
O serviço Meu Imposto de 
Renda não pode ser usado 
em tablets ou smartphones 
para quem tenha recebido 
rendimentos superiores a 
R$ 5 milhões.
A Receita espera receber 
neste ano 30,5 milhões 
de declarações – no ano 
passado, foram entregues 
29,27 milhões. Do total 
previsto para 2019, a ex-
pectativa é que entre 700 
mil e 800 mil declarações 
sejam feitas por tablets e 
smartphones. Em 2018, 
320 mil declarações foram 
feitas por meio de disposi-
tivos móveis.
Uma novidade é que, nes-
te ano, o processamento 
da declaração será mais 
rápido, e o contribuinte 
poderá ter acesso ao status 
do processamento na noite 
em que fizer a declaração, 
ou no dia seguinte. Assim, 
já será possível verificar 
pendências.
Entretanto, o supervisor 
nacional do Imposto de 
Renda da Receita Fede-
ral, Joaquim Adir, alertou 
que o contribuinte deve 
esperar “um pouco” para 
verificar se existe alguma 
inconsistência, porque po-
dem ocorrer casos em que 
a empresa empregadora 
ou o plano de saúde atrase 
o envio de dados. “O que 
libera a declaração são 
os cruzamentos de dados. 
Espere um pouco mais”, 
disse Adir, dirigindo-se ao 
contribuinte.
Obrigatoriedade
Está obrigada a apresentar 
a declaração a pessoa físi-
ca residente no Brasil que, 

O governo de São Paulo 
anunciou na sexta-feira, 
dia 22 que vai reduzir o 
aumento médio do preço 
do gás, e a prioridade é a 
indústria. Segundo o go-
vernador de São Paulo, 
João Doria, a partir de 1º 
de março, o aumento mé-
dio do gás para as indús-
trias paulistas passará de 
37% para 23% . Para o 
consumidor residencial, 
o aumento cairá de 11% 
para 8%.
“Vamos reduzir o impac-
to do aumento do gás no 
estado, dentro do que cabe 
ao governo paulista. Uma 
ação integrada permitirá 
a redução do aumento de 
37% para 23%, a partir de 
primeiro de março”, disse 
o governador.
De acordo com Doria, a 
redução no aumento em 
todo o estado de São Paulo 
foi possível após um acor-
do com a Comgás (distri-
buidora de gás encanado 
em São Paulo), a Agência 
Reguladora de Saneamen-
to e Energia do Estado 
de São Paulo (Arsesp), 
o governo e a indústria 
paulista. No entanto, ele 
negou que haverá alguma 
compensação ou renúncia 
do governo para que o au-
mento seja reduzido.
“Primeiro, zero renúncia 
do governo do estado. Foi 
um acordo entre o setor, 
todos buscando a melhor 
solução.
Cada um cedeu um pouco 
e encontramos uma forma 
que atendesse tanto o for-
necedor como o mercado, 
para que as indústrias pu-
dessem continuar traba-
lhando e investindo e para 
que o setor de gás também 
tivesse a remuneração do 

no ano-calendário de 2018 
tenha recebido rendimen-
tos tributáveis, sujeitos ao 
ajuste na declaração, cuja 
soma foi superior a R$ 
28.559,70 ou tenha rece-
bido rendimentos isentos, 
não tributáveis ou tribu-
tados exclusivamente na 
fonte, cuja soma foi supe-
rior a R$ 40 mil.
Deve declarar ainda quem 
obteve, em qualquer mês, 
ganho de capital na alie-
nação de bens ou direitos 
sujeito à incidência do im-
posto ou fez operações em 
bolsas de valores, de mer-
cadorias, de futuros e as-
semelhadas; quem passou 
à condição de residente no 
Brasil em qualquer mês e, 
nessa condição, encontra-
va-se em 31 de dezembro 
ou quem optou pela isen-
ção do Imposto sobre a 
Renda incidente sobre o 
ganho de capital auferido 
na venda de imóveis re-
sidenciais, cujo produto 
da venda seja aplicado na 
aquisição de imóveis re-
sidenciais localizados no 
país, no prazo de 180 dias, 
contado da celebração do 
contrato de venda.
No caso da atividade rural, 
deve declarar quem obte-
ve receita bruta em valor 
superior a R$ 142.798,50 
ou pretenda compen-
sar, no ano-calendário de 
2018 ou posteriores, pre-
juízos de anos-calendário 
anteriores ou do próprio 
ano-calendário de 2018. 
Também deve declarar 
quem teve em teve, em 31 
de dezembro, a posse ou a 
propriedade de bens ou di-
reitos, inclusive terra nua, 
de valor total superior a 
R$ 300 mil.
CPF de dependentes
Neste ano, é obrigatório o 
preenchimento do número 
do CPF de dependentes e 
alimentados residentes no 
país. A Receita vinha in-
cluindo essa informação 
gradualmente na declara-
ção. 
No ano passado, era obri-
gatório informar CPF para 
dependentes a partir de 8 
anos.
Desconto simplificado
A pessoa física pode optar 
pelo desconto simplifica-
do, correspondente à de-
dução de 20% do valor dos 
rendimentos tributáveis, 
limitado a R$ 16.754,34.
Deduções
O limite de dedução por 
contribuição patronal fi-
cou em R$ 1.200,32, de-
vido ao reajuste do salário 

seu produto”, disse o se-
cretário de Infraestrutura 
e Meio Ambiente, Marcos 
Penido.
Em maio, quando ocorre 
a revisão tarifária da con-
cessionária, a diferença 
será recalculada. “Como 
80% do consumo [de gás 
natural em São Paulo] é 
industrial, o governador 
pediu foco nesse aumento 
de 37%”, disse o vice-go-
vernador e secretário de 
Governo, Rodrigo Garcia. 
“Todos tiveram uma faixa 
de redução e, o [consu-
midor] industrial, a faixa 
mais significativa.”
Composição tarifária
A tarifa final do gás cana-
lizado é formada, essen-
cialmente, por dois com-
ponentes: preço do gás e 
transporte, a Petrobras e a 
remuneração dos serviços 
prestados pela concessio-
nária, denominada Mar-
gem Máxima, regulada 
pela Arsesp e reajustada 
anualmente, com base no 
contrato de concessão. Se-
gundo o governo, o preço 
do gás e do transporte so-
fre variações periódicas 
que não são repassadas 
imediatamente à tarifa 
paga pelo consumidor.
A diferença entre o pre-
ço do gás e do transporte 
considerada na tarifa paga 
pelo consumidor e o preço 
real pago pela concessio-
nária ao seu fornecedor 
(Petrobras) é registrada 
em uma conta corrente 
regulatória, também cha-
mada de conta gráfica. 
Quando essa conta atinge 
determinado montante, é 
necessário fazer o repasse 
do saldo na tarifa final.
Educa SP
Além da redução no au-

mínimo. No ano passado, 
o limite era R$ 1.171,84. 
A dedução por dependen-
te é de no máximo R$ 
2.075,08 e, para instrução, 
de R$ 3.561,50.
Os contribuintes também 
podem deduzir valores 
gastos com saúde, sem 
limites, como internação, 
exames, consultas, apare-
lhos e próteses, e planos 
de saúde. Nesse caso é 
preciso ter recibos, notas 
fiscais e declaração do 
plano de saúde e informar 
CPF ou CNPJ de quem re-
cebeu os pagamentos.
As chamadas doações in-
centivadas têm o limite de 
6% do Imposto de Renda 
devido. As doações po-
dem ser feitas, por exem-
plo, aos fundos munici-
pais, estaduais, distrital e 
nacional da criança e do 
adolescente, que se en-
quadram no Estatuto da 
Criança e do Adolescente 
(ECA). Segundo a Recei-
ta, neste ano o formulário 
sobre as doações ao ECA 
vai ficar mais visível.
Aqueles que contribuem 
para um plano de previ-
dência complementar – 
Plano Gerador de Benefí-
cio Livre (PGBL) e Fundo 
de Aposentadoria Progra-
mada Individual (Fapi) 
– podem deduzir até o li-
mite de 12% da renda tri-
butável.
Multa
Quem não entregar a de-
claração está sujeito à 
multa de 1% ao mês-ca-
lendário ou fração de 
atraso, lançada de ofício e 
calculada sobre o total do 
Imposto Devido nela apu-
rado, ainda que integral-
mente pago.
A multa terá valor míni-
mo de R$ 165,74 e valor 
máximo correspondente 
a 20% do Imposto sobre 
a Renda devido. A multa 
mínima será aplicada in-
clusive no caso de decla-
ração de Ajuste Anual da 
qual não resulte imposto 
devido.
Restituições
Segundo a Receita, as 
restituições do Imposto 
de Renda serão feitas em 
sete lotes a partir de junho 
deste ano: o primeiro lote 
sairá no dia 17 de junho; o 
segundo, no dia 15 de ju-
lho; o terceiro, no dia 15 
de agosto; o quarto, no dia 
16 de setembro; o quin-
to, no dia 15 de outubro; 
o sexto, no dia 18 de no-
vembro; e o sétimo, no dia 
16 de dezembro.

mento do gás, o governa-
dor João Doria anunciou 
um projeto na área de 
educação, que recebeu o 
nome de Educa SP, por 
meio do qual alunos do 
ensino médio poderão fa-
zer cursos nas universi-
dades públicas e privadas 
do estado. Os cursos ainda 
serão sugeridos pelas uni-
versidades e faculdades e 
poderão ser aplicados por 
professores ou bolsistas. A 
intenção é que este ano o 
projeto atenda até 30 mil 
estudantes do ensino mé-
dio. Até março, as univer-
sidades deverão inscrever 
seus projetos,, que serão 
analisados pela Secretaria 
Estadual de Educação.
O certificado estará atrela-
do à conclusão do ensino 
médio, e a carga horária 
do curso não vai substi-
tuir as aulas regulares, que 
continuam obrigatórias. 
Um dos objetivos da Se-
cretaria Estadual da Edu-
cação é reduzir os índices 
de evasão e abandono no 
ensino médio, além do 
aumento do o rendimento 
dos estudantes. Segundo 
o secretário da Educação, 
Rossieli Soares, 25% dos 
estudantes não terminam 
o ensino médio.
Os cursos terão duração 
de 200 horas e estarão em 
consonância com a Base 
Nacional Comum Curri-
cular (BNCC). As ativi-
dades serão ministradas 
nas instituições de ensino 
superior no contra turno 
escolar dos alunos das 
escolas estaduais de São 
Paulo. 
O investimento do proje-
to, segundo o secretário, 
é de cerca de R$ 500 por 
estudante ao ano.
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Censo 2020 é o principal 
desafio para nova

presidente do IBGE

Nascidos em março e abril 
começam a receber

Abono Salarial

Jambeiro tem
programação de Carnaval

Suzana destaca perda de 
pessoal e Guedes sugere 
venda de imóveis
A nova presidente do Insti-
tuto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE), 
Susana Cordeiro Guerra, 
disse na sexta-feira, dia 
22, ao tomar posse no car-
go, que o censo 2020 é o 
principal desafio da insti-
tuição.
De acordo com Suzana, 
é complicada a situação 
do IBGE às vésperas do 
censo, um grande levan-
tamento demográfico que 
é feito a cada 10 anos. A 
previsão da pesquisa é co-
brir 213 milhões de pes-
soas, em 71 milhões de 
domicílios urbanos e ru-
rais, com mais de 240 mil 
contratos temporários de 
recenseadores.
“O desafio de implemen-
tar um censo dessa dimen-
são em uma instituição na 
situação do IBGE vai ser 
monumental. Vamos en-
frentá-lo. Com respeito às 
boas práticas de qualidade 
e responsabilidade, que 
são da tradição da casa, e 
ao mesmo tempo uma sede 
por soluções de ponta. Va-
mos usar todos os recur-
sos possíveis, pensando 
sempre na situação atual e 
fiscal do país e nas suas di-
ficuldades. E vamos usar a 
nossa criatividade e cora-
gem, que é praxe da casa, 
para entregar um censo 
aderente às melhores prá-
ticas”, afirmou.
Ela disse que tem conver-
sado com toda a equipe 
do IBGE para entender “a 
complexidade” da institui-
ção e destacou a missão de 
“retratar o país dos mais 
diversos ângulos” e de ser 
“o coração da produção 

O abono salarial do Pro-
grama de Integração So-
cial (PIS), ano-base 2017, 
começou a ser pago on-
tem, dia 21 para os traba-
lhadores da iniciativa pri-
vada nascidos em março e 
abril. O crédito em conta 
para os correntistas da 
Caixa Econômica Federal 
foi feito na quarta-feira, 
dia 20.
De acordo com a Caixa, 
estão disponíveis mais de 
R$ 2,7 bilhões para 3,7 
milhões de trabalhadores.
Os servidores públicos 
com inscrição no Progra-
ma de Formação do Pa-
trimônio do Servidor Pú-
blico (Pasep), finais 6 e 7, 
também recebem o abono 

A prefeitura de Jambeiro 
anunciou a realização do 
Jambofolia – carnaval de 
rua, comemoração que já 
se tornou tradição na ci-
dade.
Realizado na Praça Al-
meida Gil, o evento tem 
como prioridade manter o 
ambiente familiar e festi-
vo. Neste ano a folia terá 
início na sexta-feira dia 1 
de março com a “Banda 
Pé no Brejo” à partir das 
21h30 e segue até o dia 5 
de março, terça-feira com 
apresentações musicais, 
muitos blocos e matinês.
O evento estima atender 
as famílias de Jambeiro 
e os turistas foliões que 
aguardam anualmente as 
festividades do período, 
para visitar a cidade.
Conforme informações da 
Seção de Cultura e Turis-
mo, a folia está prevista 
para começar na próxima 

de dados e informações” 
que alimenta as decisões 
governamentais. Segundo 
Suzana, o IBGE sofre com 
a perda de pessoal – de 7 
mil funcionários caiu para 
5 mil, atualmente. “Em 
oito anos, o IBGE perdeu 
mais de 30% de seus fun-
cionários e corre o risco 
de perder mais 30% com 
os que aposentáveis este 
ano.”
Venda de imóveis
Presente à cerimônia, o 
ministro da Economia, 
Paulo Guedes, sugeriu que 
o IBGE, ainda sem orça-
mento para o censo 2020, 
venda algum dos prédios 
que tem no Rio de Janeiro 
e destine a verba à realiza-
ção da maior pesquisa do 
país.
“São três sedes, seis pré-
dios, faltam recursos para 
o censo, mas o presidente 
fica de frente para o Pão 
de Açúcar, a diretoria fica 
no centro e a turma da ra-
lação fica aqui [no prédio 
da Rua General Canabar-
ro, na Tijuca, onde ocor-
reu a cerimônia de posse]. 
Então, quem sabe, a gente 
vende os prédios aí e co-
loca o dinheiro para com-
plementar, para fazer o 
censo bem feito. Devia es-
tar todo mundo junto num 
prédio só. Dentro desse 
espírito de acabar com os 
privilégios: é acabar com 
a vista para o mar do pre-
sidente.”
Perguntas demais
Para Guedes, o censo 
“tem perguntas demais” e 
precisa ser “simplificado”.
“O censo de países ricos 
tem 10 perguntas, o cen-
so brasileiro tem 150, e o 
censo do Burundi tem 360 
perguntas. Quem pergunta 

salarial.
Os valores variam de R$ 
84 a R$ 998, de acordo 
com o tempo trabalhado 
formalmente em 2017. 
Os pagamentos são reali-
zados conforme o mês de 
nascimento do trabalhador 
e tiveram início em julho 
de 2018. 
Os recursos de todos be-
neficiários ficam dispo-
níveis até 28 de junho de 
2019.
Para os trabalhadores da 
iniciativa privada, bene-
ficiários do PIS, o valor 
do abono salarial pode ser 
consultado no site da Cai-
xa ou pelo telefone 0800 
726 0207.
Para servidores públicos, 

sexta-feira. Nos dias 03 e 
05 de março às 15h haverá 
a realização das matinês, 
tradicionais tardes de mú-
sica e recreação para as 
crianças curtirem o carna-
val na Praça Almeida Gil.
Para garantir a segurança 
de todos, não será permi-
tido adentrar ao recinto do 
evento portando garrafas 
ou copos de vidro, objetos 
perfuro-cortantes, objetos 
e produtos letais à vida e 
equipamentos de armaze-
namento que dificultem a 
vistoria da equipe de se-
gurança. 
Todo recinto contará com 
poio de efetivo da Polícia 
Militar. Em todas as noites 
de evento a folia se encer-
ra pontualmente à meia 
noite.
Confira a programação 
completa a seguir:
DIA 01 DE MARÇO – 
SEXTA

demais acaba descobrindo 
coisa que nem queria sa-
ber. Então, eu sugiro que 
sejamos espartanos, faça-
mos uma coisa bem com-
pacta, façamos o essen-
cial, e nós vamos tentar de 
toda forma ajudar.”
Guedes destacou o cur-
rículo de Suzana e afir-
mou que o IBGE sempre 
foi “um pano de fundo na 
vida de todos os brasilei-
ros, seja nos momentos 
ruins, como na hiperinfla-
ção, ou nos bons, com os 
dados sobre os efeitos das 
políticas públicas”.
Ele disse que se sente “su-
perbem” ao nomear Suza-
na. “Tenho usado essa fór-
mula no antigo Ministério 
do Planejamento: preserva 
o corpo, com alguém que 
conhece profundamente 
a máquina, mas põe tam-
bém uma dose de inova-
ção, que é justamente para 
os novos desafios que vêm 
pela frente. Estou muito 
tranquilo quanto à capa-
cidade deste grupo, [que] 
tem excelentes profissio-
nais”.
A nova presidente do 
IBGE fez pós-graduação 
no Instituto de Tecnolo-
gia de Massachusetts e 
em Harvard, nos Estados 
Unidos. No Brasil, traba-
lhou como pesquisadora 
visitante no Instituto de 
Pesquisa Econômica Apli-
cada (Ipea), na Fundação 
Getulio Vargas (FGV) e 
na Pontifícia Universi-
dade Católica do Rio de 
Janeiro (PUC-Rio). Es-
pecialista em reforma do 
Estado, descentralização e 
setor público, Suzana tra-
balhou no Banco Mundial 
e com governos na África, 
América Latina e Ásia.

a referência é o Banco do 
Brasil, que também for-
nece informações pesso-
almente, pela internet ou 
pelo telefone 0800-729 00 
01.
Tem direito ao benefício 
o trabalhador inscrito no 
PIS ou no Pasep há pelo 
menos cinco anos e que 
tenha trabalhado formal-
mente por pelo menos 30 
dias em 2017 com remu-
neração mensal média de 
até dois salários mínimos. 
Também é necessário que 
os dados estejam corre-
tamente informados pelo 
empregador na Relação 
Anual de Informações 
Sociais (RAIS), ano-base 
2017.

21h30 – BANDA PÉ NO 
BREJO
DIA 02 DE MARÇO – 
SÁBADO
21h30 – BANDA PIRA
-PIRA
DIA 03 DE MARÇO – 
DOMINGO
15hs – MATINÊ
BLOCO DOS BRUTO
BLOCO SIMPRÃO DE 
TUDO
17hs – BLOCO TÔ DE 
BODE
21h30 – BANDA DOS 
SINCEROS
DIA 04 DE MARÇO – 
SEGUNDA
14hs – BLOCO DEIXA 
MOLHAR
21h30 – BANDA CAI-
ÇARA
DIA 05 DE MARÇO – 
TERÇA
15hs – MATINÉ
BANDA PÉ NO BREJO
21h30 – BANDA SISTE-
MA 5
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