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A Gazeta dos Municípios

Bloco Juca Teles faz
a alegria dos foliões

em Pindamonhangaba

1ª Copa Free Fire Shopping Pátio Pinda terá prêmio de 
R$500,00 para equipe vencedora

Prefeitura de Pinda
libera trânsito no entorno 

da Igreja São José

O Carnaval Solidá-
rio 2020 começou 
e os foliões em 

Pindamonhangaba já fize-
ram muita festa. Na tarde 
deste sábado (22) milhares 
de pessoas acompanha-
ram o famoso Bloco Juca 
Teles pelas ruas de Pinda.
Mas a festa já havia come-
çado na cidade na noite 
da sexta-feira (21), com o 

O Free Fire é um 
dos jogos mais 
populares do mun-

do, chegando a ganhar o 
prêmio “Melhor Jogo em 
Voto Popular”, pela Goo-
gle Play Store, em 2018, e 
reunindo, no mesmo ano, 
7,5 milhões de jogadores 
apenas no sistema An-
droid.
Então, para fazer a ale-

A Prefeitura de Pin-
damonhangaba, 
após muitos anos, 

está liberando o trânsito 
nas vias públicas ao en-
torno da Igreja São José, 
localizada rua Monticelo e 
Praça Barão do Rio Bran-
co.
O Departamento de Trân-
sito está tomando todas as 
providências para eliminar 
as obstruções e devolver 
as sinalizações de trânsito 
e as vagas de estaciona-
mento na via pública, o 
que irá melhorar a mobili-
dade nessa região central.
Patrimônio Histórico
A interdição havia sido 

desfile do Bloco Socó da 
Madrugada, e continuou 
na manhã do sábado com 
o tradicional Bloco das 
Dondocas. 
Para completar a fes-
ta, o Juca Teles saiu às 
16h da Praça do Quar-
tel                           em dire-
ção ao Parque da Cidade, 
arrastando                uma 
multidão atrás do bloco.

gria dos apaixonados pelo 
jogo, o Shopping Pátio 
Pinda terá a sua primeira 
Copa Free Fire nos dias 29 
de fevereiro e 1º de mar-
ço, às 11h. Para participar 
é necessário que o jogador 
realize sua inscrição pelo 
número (12) 99197-4421, 
até 28 de fevereiro, às 17h, 
e pague uma taxa de par-
ticipação no valor de R$ 

realizada no passado vi-
sando preservar a Igreja 
de São José da Vila Real 
de Pindamonhangaba, 
importante patrimônio               
histórico e religioso do 
município.
Em ação proposta pelo 
Ministério Público do 
município desde 2017, 
vem sendo discutido 
pela Prefeitura e a Mitra 
Diocesana de Taubaté a 
questão da constitucio-
nalidade do tombamento 
do                      imóvel e da 
responsabilidade pela res-
tauração do imóvel, com                         
apresentação de acordo 
entre as partes para as de-

A folia continua no Parque 
da Cidade, com a presença 
de DJ’s e bandas e também 
na Praça do Quartel, com a 
“Matinoite”. 
No domingo (23), desfi-
lam por Pinda blocos tra-
dicionais da cidade, já na 
segunda-feira (24) a festa 
foi por conta do bloco Pé 
na Cova, que saiu da Praça 
do Quartel às 16h.

5,00. As vagas são limi-
tadas a 480 participantes 
e serão preenchidas por 
ordem do horário de envio 
da ficha de inscrição com 
todas as informações com-
pletas. Todos os candida-
tos deverão efetuar che-
ck-in no campeonato uma 
hora antes do seu horário 
de jogo. Cada candidato 
é responsável por portar 

vidas ações.
No último dia 5 de feverei-
ro, Fábio Augusto Rocha, 
Juiz da 1ª Vara da Comar-
ca de Pindamonhangaba, 
confirmou a constitucio-
nalidade do tombamento 
do imóvel e julgou pro-
cedente a obrigação das 
partes em primar pela con-
servação, preservação e 
restauro do imóvel.
A Prefeitura e a Diocese de 
Taubaté estão elaborando 
um projeto inicial e estão 
verificando a possibilidade 
de realizar uma audiência 
pública para apresentar as 
ações que serão tomadas 
para a sociedade.

o seu aparelho com inter-
net móvel disponível -o 
Shopping Pátio Pinda e a 
organização do evento não 
se responsabilizam pela 
conexão de cada jogador. 
Só será permitida a partici-
pação de qualquer inscrito 
mediante apresentação de 
documento com foto e me-
nores de 16 anos deverão 
estar acompanhados pelos 
pais ou responsáveis, por-
tando os respectivos docu-
mentos.
Mais informações
A disputa será realizada no 
modo “squad” (times com 

4 jogadores) e dividida em 
três fases. Serão 10 grupos 
com 12 squads e cada gru-
po disputará 2 partidas. Os 
4 melhores de cada grupo 
avançam para a semifinal 
e os 8 melhores quintos 
lugares também garantem 
sua vaga na semifinal. Já a 
semifinal será decidida em 
duas partidas e os três me-
lhores de cada grupo avan-
çam para a grande final, 
que será realizada em qua-
tro partidas. Os três mais 
bem colocados da final se-
rão consagrados campeão, 
vice-campeão e terceiro 

lugar do campeonato.
O grande vencedor do 
campeonato levará para 
casa R$500,00, o vice-
-campeão fatura R$300,00 
e o terceiro colocado ga-
nha R$200,00. Ao final da 
competição também have-
rá bonificação para o joga-
dor que se destacar.
Serviço
1ª Copa Free Fire Sho-
pping Pátio Pinda
Data: 29 de fevereiro e 1º 
de março
Horário: às 11h
Inscrições: até 28 de feve-
reiro, às 17h
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EXPEDIENTE

Miscelânea
Curiosidades

Se você é do tipo de pessoas que acha que verduras, legumes e hortaliças 
é a mesma coisa, saiba que você está equivocado. Existem algumas dife-
renças entre esses tipos de alimentos.
Verduras: A palavra verdura representa um termo genérico para designar 
alimentos verdes, com folhas, entre elas o coentro, a alface, a couve, etc. 
Também fazem parte desse grupo a acelga, o agrião, o almeirão, a chicó-
ria, a escarola, o espinafre, o repolho, a rúcula, a salsa, o salsão e muitos 
outros, alimentos nutritivos. As verduras são muito utilizadas em saladas 
ou comidas refogadas.
Legumes: Os legumes são da família das leguminosas. Trata-se de alimen-
tos dos quais não comemos as folhas, mas sim os frutos, como o feijão, a 
ervilha, a vagem e a lentilha. Outros frutos que fazem parte desse grupo 
são o pimentão, o pepino e o chuchu.
Hortaliças: As hortaliças são uma categoria de vegetais que inclui as ver-
duras e legumes. Trata-se de alimentos cultivados em hortas. Podem ser 
chamados de hortaliças todos os alimentos produzidos para consumo fa-
miliar ou em larga escala. Os legumes e verduras são extremamente im-
portantes para uma alimentação saudável. Eles são ricos em vitaminas e 
sais minerais. Além disso, apresentam poucas calorias e muita água. Esti-
ma-se que cerca de 90% das hortaliças sejam formadas por água. Estes ali-
mentos possuem vitamina C, vitaminas do complexo B, potássio, cálcio, 
ferro e manganês. Alguns exemplos de hortaliças são o aspargo, o tomate, 
a couve-flor, o brócolis, etc. 

Humor

Dois amigos que não se viam há muito tempo se encontraram, por acaso, 
na rua e um deles pergunta:
- E aí, como vai a vida?
- Há minha vida mudou completamente. Há muito tempo que tornei-me 
escritor, escrevendo histórias do cotidiano.
- É mesmo? Mas que ótimo! E já conseguiu ganhar muito dinheiro?
- Não, mas ainda estou na espera! 
- Puxa que maravilha!
E o amigo esclarece:
- Até agora, eu só consegui vender a minha casa, o meu carro e agora estou 
tentando vender meu computador e o meu celular...
***
No tribunal, o sujeito, depois de quinze anos de casado, pede o divórcio e 
Juiz pergunta:
- E então, qual é o motivo?
- É que a minha mulher é muito violenta, por qualquer motivo ela pega o 
que encontrar pela frente e atira na minha cabeça.
- Há quanto tempo ela vem tendo esse tipo de atitude? Diz o Juiz.
- Há mais de dez anos.
- E por que só agora o senhor resolveu se separar?
- É que só agora a pontaria dela ficou boa.

Mensagens

A caixa diz â uma senhora:
- A senhora deveria trazer suas próprias sacolas para levar as compras, 
uma vez que os sacos plásticos não são amigáveis ao meio ambiente.
A senhora educadamente, pediu desculpas e disse:
- É que não havia essa onde verde no meu tempo.
A caixa respondeu:
- É esse exatamente o nosso problema hoje, minha senhora. Sua geração 
não se preocupou o suficiente com nosso meio ambiente.
E a idosa respondeu:
- Você está certa. Naquela época, as garrafas de leite, de cerveja e de refri-
gerantes eram devolvidas à loja, que as enviava de volta para as fábricas, 
onde eram lavadas e esterilizadas antes de reutilizadas. Até então, as fral-
das dos bebês eram lavadas, porque não havia fraldas descartáveis. Ah! A 
energia solar e eólica é que realmente secavam nossas roupas. Os meninos 
pequenos usavam as roupas que tinham sido dos seus irmãos mais velhos 
e não precisavam comprar roupas novas. Quando embalávamos algo frágil 
para o Correio, sempre usávamos jornais amassados, para protegê-los, não 
havia plásticos bolhas ou pellets de plástico, que duram cinco séculos pra 
começar a se degradas. Recarregávamos as canetas com tinta ao invés de 
comprar outra. Anotávamos em um caderninho, ao invés de gastar tone-
ladas de papel nas impressoras. E nós não precisávamos de GPS só para 
encontrar a pizzaria mais próxima. Realmente, nós não nos preocupamos 
com o meio ambiente no nosso tempo, você tem toda razão.

Pensamentos, provérbios e citações

Não seja melhor que os outros, seja melhor para os outros.
A paciência traz mais frutos do que a força.
A coragem não admite falsificações. 
O impossível, em geral, é o que não se tentou.
Todas as máximas já foram escritas só resta colocá-las em prática.

Uma van com 12 ocupantes 
caiu em uma vala na

Rio-Santos em Ubatuba

Uma van que leva-
va 12 turistas saiu 
da pistas na rodo-

via Rio-Santos em Ubatu-
ba (SP), na manhã deste 
sábado (22).
O acidente aconteceu na 

altura do km 18, próximo 
ao bairro Ubatumirim por 
volta das 6h. 
O motorista perdeu o con-
trole do veículo, que saiu 
da pista e caiu em uma 
vala às margens da rodo-

via.
De acordo com informa-
ções, três vítimas leves fo-
ram levadas pelo Serviço 
de Atendimento Móvel de 
Urgência ao pronto-socor-
ro de Ubatuba.
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AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO - PRO-
CESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL Nº 022/2020 - CARTA CONVITE 
Nº 001/2020 - EDITAL Nº 008/2020 - Ref.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PROJETO ELÉ-
TRICO PARA EDUCAÇÃO, PROJETO DE REESTRUTURAÇÃO DE PON-
TE BAIRRO VISTA ALEGRE, PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM RUAS 
DO MUNICÍPIO E PROJETO DE RECAPEAMENTO AVENIDA MIGUEL 
VIEIRA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS. A 
Comissão Municipal de Licitação e Avaliação, nomeada pela da Portaria Nº 
015/2020, através de seu Presidente, torna público e para conhecimento e 
intimação dos licitantes que, em sessão pública da mesma, datada de 11 
de fevereiro de 2020, após exame da habilitação apresentadas pelos con-
correntes, foi proferido o seguinte julgamento: EMPRESAS HABILITADAS: 
Forte Adm. e Serviços de Engenharia Eireli; Fasul Pavim. e Consultoria 
Ltda; P. A. Pacheco Construções ME. Fica aberto o prazo recursal. Potim, 
26 de fevereiro de 2020. André Luís Soares de Oliveira - Presidente da 
Comissão de Licitações.

AUTO DE INFRAÇÃO
NOTIFICAÇÃO Nº_____

Aos 27 dias do mês de fevereiro de 2020 ás 10:03 horas na cidade de 
Potim-SP nos dirigimos a AV. GERALDO DE OLIVEIRA PORTES – Nº 
1231 em que no exercício de nossas funções de fiscal sendo o infrator 
o Sr. JOSÉ GLORIA DA SILVA portador do RG nº ______________, 
CPF nº ____________, juntamente com as testemunhas abaixo, foi 
constatado o seguinte:
O mesmo deixou de providenciar a limpeza do terreno, com mato 
muito alto, e com muita sujidade, contribuindo assim com a prolifera-
ção de animais peçonhentos, e também c/ou o foco de mosquito da 
Dengue.
Em consequência do que foi verificado, o contribuinte infringiu os ar-
tigos (2º, 3º, 4º ou 5º) da lei municipal nº 935/2017, razão que leva-
rei o AUTO DE INFRAÇÃO COM CONSEQUENTE IMPOSIÇÃO DE 
MULTA em 03 (três) vias, devidamente assinadas, cuja a 3ª via será 
entregue ao infrator como notificação, para que efetue o pagamento 
de 20 (vinte) UFESPs (Unidades Fiscais do Estado de São Paulo), no 
prazo de 10 (dez) dias, contados à partir do primeiro dia útil após o 
recebimento deste AUTO.
De acordo com o artigo 12, parágrafo único: a aplicação da multa e 
seu pagamento não exime o infrator do cumprimento do constante da 
notificação, para devida regularização. 
Ainda o artigo 13º ressalva que findo o prazo estipulado no artigo 12, 
fica a Prefeitura Municipal de Potim autorizada a executar os serviços 
por meio do órgão competente, sem prévio aviso ou interpelação e 
sem qualquer direito a reclamações, ficando o proprietário do res-
pectivo terreno obrigado a ressarcir os cofres públicos das despesas 
efetuadas.

CLAUDINEI RICARDO DA PAIXÃO
FISCAL MUNICIPAL

AUTO DE INFRAÇÃO
NOTIFICAÇÃO Nº_____

Aos 20 dias do mês de fevereiro de 2020 ás 10:22 horas na cida-
de de Potim-SP nos dirigimos a AV. ANTONIO FELIPE DOS SAN-
TOS FILHO – Nº 102 no bairro JARDIM CIDADE NOVA em que no 
exercício de nossas funções de fiscal sendo o infrator o Sr. JOEL 
ANTUNES PROENÇA portador do RG nº ______________, CPF nº 
____________, juntamente com as testemunhas abaixo, foi consta-
tado o seguinte:
Deixou de providenciar a limpeza do terreno, com o mato muito alto, 
e com muita sujidade, contribuindo assim com a proliferação de ani-
mais peçonhentos e do mosquito da Dengue.
Em consequência do que foi verificado, o contribuinte infringiu os ar-
tigos (2º, 3º, 4º ou 5º) da lei municipal nº 935/2017, razão que leva-
rei o AUTO DE INFRAÇÃO COM CONSEQUENTE IMPOSIÇÃO DE 
MULTA em 03 (três) vias, devidamente assinadas, cuja a 3ª via será 
entregue ao infrator como notificação, para que efetue o pagamento 
de 20 (vinte) UFESPs (Unidades Fiscais do Estado de São Paulo), no 
prazo de 10 (dez) dias, contados à partir do primeiro dia útil após o 
recebimento deste AUTO.
De acordo com o artigo 12, parágrafo único: a aplicação da multa e 
seu pagamento não exime o infrator do cumprimento do constante da 
notificação, para devida regularização. 
Ainda o artigo 13º ressalva que findo o prazo estipulado no artigo 12, 
fica a Prefeitura Municipal de Potim autorizada a executar os serviços 
por meio do órgão competente, sem prévio aviso ou interpelação e 
sem qualquer direito a reclamações, ficando o proprietário do res-
pectivo terreno obrigado a ressarcir os cofres públicos das despesas 
efetuadas.

CLAUDINEI RICARDO DA PAIXÃO
FISCAL MUNICIPAL
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Polícia prende 333 pessoas no 
sábado de carnaval

Seis dicas para planejar a vida 
financeira depois do Carnaval

A Operação Carna-
val Mais Seguro 
levou às ruas mais 

de 23 mil policiais em todo 
o Estado de São Paulo para 
garantir a segurança da 
população no segundo dia 
de carnaval. Das 0h deste 
sábado (22) até às 0h des-
te domingo (23), 36.711 
pessoas foram abordadas. 
Deste total, 333 pessoas 
foram detidas.
O trabalho das forças de 
segurança do Estado per-
mitiu, por exemplo, a pri-
são de um homem que 
atacou um motorista com 
uma faca, na região da Re-
pública. O agressor foi de-
tido por policiais militares 
e encaminhado ao 2ª DP. A 
vítima foi socorrida à San-
ta Casa de Misericórdia. 
Ainda na capital paulista, 
policiais civis prenderam 
duas venezuelanas na re-
gião do Ibirapuera. As cri-
minosas foram flagradas 
por policiais civis com 
mais de 30 telefones celu-
lares produtos de roubo ou 
furto. O caso foi registrado 
no 78º DP. 
Além destas, a PM Rodo-
viária deteve duas pessoas 
que transportavam armas e 
munições em uma rodovia 
no interior do São Paulo. 
Os detidos estavam em 
dois veículos que foram 
abordados por uma equipe 
do Tático Ostensivo Ro-
doviário (TOR) na cidade 
de Taquarivaí. Dentro de 
um dos automóveis, foram 
localizados um fuzil, três 
submetralhadoras, quatro 
pistolas, cinco carabinas, 
200 munições e 38 carre-
gadores.
Ao longo do sábado de 
carnaval, 39 aparelhos ce-
lulares foram apreendidos, 

Muitos brasileiros 
têm a sensação 
de que o ano só 

começa depois do Carna-
val. Passada a folia e os 
gastos tradicionais com 
IPTU, IPVA, material es-
colar e férias de verão, 
vem a preocupação com 
o planejamento financei-
ro para o ano que parece, 
finalmente, começar. De 
acordo com uma pesquisa 
divulgada pelo Serviço de 
Proteção ao Crédito (SPC 
Brasil) e pela Confedera-
ção Nacional de Dirigentes 
Lojistas (CNDL), guardar 
dinheiro é a principal meta 
financeira dos brasileiros 
em 2020 (49%). Ainda 
segundo o levantamen-
to, 30% dos entrevistados 
têm como meta fazer uma 
viagem e 27% pretendem 
quitar dívidas e “sair do 
vermelho”. 
A gerente de Desenvol-
vimento de Negócios da 
Central Sicredi PR/SP/
RJ, Adriana Zandoná 
França, explica que para 
a realização das metas é 
importante organizar o or-
çamento. “Existem várias 
opções de investimentos 
para diferentes perfis. O 
mais importante é colocar 
em prática o planejamento 
financeiro e lembrar que 
nunca é tarde para come-
çar”, comenta. 
E se o ano só começa mes-
mo depois do carnaval, 
confira seis dicas para pla-
nejar a vida financeira em 
2020:  1- Descubra quanto 
ganha e quanto gasta 
O primeiro passo para uma 
vida financeira mais sau-
dável é descobrir o valor 
total da renda e identifi-
car os gastos. As informa-
ções podem ser colocadas 
em uma planilha simples. 
“Com esses dados é pos-
sível identificar e cortar o 
supérfluo e ainda estimar 
e se preparar para gastos 
mais sazonais como da-
tas comemorativas, ani-
versários, pagamento de 
impostos. Ao elaborar o 
orçamento, também é im-
portante levar em conside-
ração imprevistos que po-
dem ocorrer ao longo do 

sendo quatro recuperados, 
produtos de roubos e/ou 
furtos, e 35 sem origem 
comprovada para averi-
guação. No período tam-
bém foram recuperados 
74 veículos, 16 quilos de 
entorpecentes apreendidos 
e 18 armas retiradas das 
ruas. 
Para garantir a seguran-
ça no trânsito, os agentes 
também realizaram fiscali-
zações de 24.531 veículos. 
Condutores foram subme-
tidos ao teste do etilôme-
tro. Ao todo, 226 foram 
autuados por dirigir sob 
influência álcool ou subs-
tâncias psicoativas (o Art. 
165 do CTB), 441 por se 
recusarem a realizar o tes-
te (Art. 165A do CTB) e 
10 flagrantes pelo artigo 
306, do Código Brasileiro 
de Trânsito.
A operação
Com uma expectativa de 
público 25% maior do que 
a registrada no ano passa-
do, as forças de segurança 
do Estado reforçaram o 
policiamento. Neste ano, 
a Operação Carnaval Mais 
Seguro conta um esquema 
especial com uma média 
de 15 mil policiais civis e 
militares atuando diaria-
mente em todo o estado 
de São Paulo. Também há 
reforço no número de via-
turas e de aeronaves. São 
12 helicópteros Águia do 
Comando de Aviação da 
PM (CavPM) para o pa-
trulhamento diário, moni-
toramento em tempo real 
em locais de eventos por 
meio do Dronepol - em 
média 50 drones por dia. 
O Sistema Olho de Águia 
é utilizado no equipamen-
to e nas aeronaves, trans-
mitindo imagens ao Cen-

ano”, explica Adriana. 
2- Economize primeiro e 
só depois gaste 
Seis em cada 10 brasilei-
ros compram por impulso. 
A informação, divulgada 
em 2018, por uma pesqui-
sa do Serviço de Proteção 
ao Crédito (SPC Brasil) e 
da Confederação Nacio-
nal de Dirigentes Lojistas 
(CNDL), aponta que uma 
parte considerável dos 
gastos é feita com com-
pras desnecessárias. “É 
importante refletir sobre a 
necessidade de cada com-
pra separando um valor 
para os objetivos que po-
dem ser de curto, médio 
ou longo prazo. As com-
pras, especialmente de 
menor valor, devem ser 
feitas à vista evitando par-
celamento para aquisição 
de produtos supérfluos”, 
analisa a especialista. 
3- Invista no hábito de 
poupar
Para conseguir realizar 
compras à vista, é preciso 
economizar e a poupança 
é uma aliada. Vale sepa-
rar um valor mensal fixo, 
como 10% da renda, para 
reserva financeira. O pou-
pador se beneficia com 
os juros compostos, juros 
sobre juros e, ao utilizar o 
dinheiro para uma aquisi-
ção, consegue melhores 
condições com o paga-
mento à vista. “Quem tem 
menos disciplina ou ainda 
não adquiriu o hábito de 
guardar recursos pode fa-
zer uso de serviços como 
a Poupança Programada. 
Nesse caso, é feita uma re-
serva automática em data 
específica, normalmente 
no recebimento do salário, 
garantindo a reserva de di-
nheiro”, explica Adriana. 
4- Oferta: pense duas ve-
zes
Fuja da tentação das ofer-
tas. Ao se deparar com 
uma promoção, é impor-
tante refletir sobre as reais 
vantagens do valor apre-
sentado e a necessidade do 
produto. Muitas vezes as 
ofertas resultam em com-
pras por impulso e gastos 
desnecessários. 
5- Procure investimentos 

tro de Operações da PM 
(Copom) para que atitudes 
suspeitas sejam rapida-
mente identificadas.
Participam ainda da opera-
ção policiais militares do 
Choque, dos Policiamen-
tos Rodoviário, Ambiental 
e de Trânsito e do Corpo 
de Bombeiros. O Canil 
da PM será utilizado para 
a detecção de drogas, por 
meio de cães farejadores.
Os plantões nas unidades 
policiais foram reforça-
dos para garantir agili-
dade no atendimento ao 
público. Além disso, o 
Instituto de Identificação 
Ricardo Gumbleton Daunt 
(IIRGD) apoiará os traba-
lhos com a utilização do 
novo Sistema de Reco-
nhecimento Facial. A fer-
ramenta, inaugurada em 
janeiro, receberá imagens 
das câmeras e do sistema 
móvel da prefeitura da 
Capital e, por meio de seu 
banco de dados com mais 
de 40 mil registros de pes-
soas, identificará possíveis 
desaparecido ou procura-
dos pela Justiça.
A Superintendência da 
Polícia Técnico-Científica 
(SPTC), por sua vez, tra-
balhará com uma média de 
160 profissionais e mante-
rá força tarefa, sobretudo, 
no litoral paulista, dando 
continuidade à Operação 
Verão.
Durante todo o período, 
o Centro Estadual de Ge-
renciamento do Carnaval 
Mais Seguro 2020, insta-
lado no Centro de Opera-
ções Integradas (COI) da 
Capital, monitora as ativi-
dades. A Força-Tarefa será 
composta por todas as se-
cretarias e órgãos públicos 
estaduais e da União.

adequados ao seu perfil 
É possível escolher dife-
rentes opções de investi-
mentos com produtos que 
atendem os perfis mais ar-
rojados e os mais conser-
vadores, que buscam me-
nor rentabilidade e maior 
segurança. “Os fundos de 
renda fixa são sugeridos 
ao poupador mais con-
servador. No Sicredi, por 
exemplo, temos opções 
de investimentos em fun-
dos de renda fixa e opçõs 
para perfis moderados e/
ou arrojados, como o Fun-
do Inflação e os Fundos 
Multimercados, além de 
opções que podem apre-
sentar maior rentabilidade 
ao longo prazo, como o 
Fundo Ibovespa. A grande 
vantagem de se associar e 
investir em uma institui-
ção financeira cooperati-
va é que, além de receber 
uma orientação financeira 
para seus investimentos, 
o associado participa dos 
resultados da cooperativa 
gerados no final de cada 
ano”, afirma a gerente. 
6- Educação financeira 
nunca é demais
É importante investir no 
conhecimento para bus-
car as melhores maneiras 
para administrar e inves-
tir o dinheiro. Vale pro-
curar publicações que são 
referência sobre o tema 
e promover conceitos de 
educação financeira desde 
a infância. “O Sicredi de-
senvolve, desde 2018, uma 
parceria com o Mauricio 
de Sousa Produções na 
elaboração de gibis e de-
senhos animados da Tur-
ma da Mônica sobre pla-
nejamento do orçamento e 
controle dos gastos. Todo 
o material possui uma 
linguagem voltada para 
as crianças. Os desenhos 
podem ser visualizados na 
nossa página no youtube e 
os gibis estão disponíveis 
em nossas agências, em 
todo o Brasil. Quanto an-
tes falarmos sobre dinhei-
ro, mais cedo aprendemos 
conceitos como consumo 
consciente e a importância 
de economizar”, finaliza 
Adriana.


