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Geral

Estado atrasa entrega de medicamentos
de componente especializado para Pinda
Desde a última semana, o Governo do Estado
não está repassando para
Pindamonhangaba
os
medicamentos pertencentes ao Componente
Especializado da Assistência Farmacêutica, e
isso está causando transtorno para os pacientes
que necessitam destes
medicamentos.
De acordo com a far-

macêutica Lídia Maria
Barcha Giroldo dos Santos, responsável pela
farmácia central e assistência farmacêutica
da Prefeitura de Pinda,
a responsabilidade pela
compra, programação e
distribuição desses medicamentos pertence ao
Governo Estadual. “O
município envia para a
regional de saúde DRS

XVII – Taubaté a documentação de todos os
pacientes que usam medicamentos do componente especializado, por
meio de malote, e faz a
liberação final aos pacientes dos medicamentos que o DRS entregou
a cada paciente. Como
município, não temos
gerência sobre a compra
e estoque dos departa-

mentos regionais”, explicou.
Segundo a secretária
de Saúde da Prefeitura, Valéria dos Santos, a
Secretaria de Saúde tem
buscado a diretoria do
Departamento de Saúde
DRS XVII para a solução
do problema. “Temos
uma preocupação imensa com a continuidade
do tratamento desses pa-

cientes, uma vez que são
medicamentos para doenças graves, e essa falta pode comprometer de
forma importante a saúde e o tratamento dessas
pessoas”, enfatizou a secretária. “Por isso temos
realizado reuniões com
a DRS e inclusive já solicitamos uma reunião
com a Coordenadoria de
Saúde do Estado para le-

var o problema, uma vez
que, para a população, o
atraso é do município, o
que não é verdade”, informou a secretária Valéria, lembrando que os
valores para a compra
destes medicamentos são
repassados pelo Governo
Federal diretamente ao
Governo do Estado para a
aquisição destes medicamentos.

Prazo para entrega da declaração do
IRPF 2019 vai até 30 de abril
DECLARAÇÃO REFERENTE AOS RENDIMENTOS DO ANO PASSADO DEVERÁ SER FEITA A PARTIR DE 7 DE MARÇO
A Declaração de Imposto de Renda da Pessoa
Física (IRPF) de 2018 deverá ser entregue entre 7
de março e 30 de abril.
Estão obrigados a

apresentar a declaração
aqueles que tenham recebido rendimentos tributáveis cuja soma supere R$
28.559,70 no ano passado,
ou rendimentos isentos,
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não tributáveis ou tributados na fonte com soma
superior a R$ 40 mil.
Quem registrou ganhos
com alienação de bens ou
direitos tributáveis, realizou operações na bolsa de
valores, ou tenha optado
pela isenção do imposto
incidente sobre a venda
de imóveis residenciais
também deve declarar.
Segundo as regras deﬁnidas pelo Fisco, o contribuinte que não ﬁzer a
declaração ou entregá-la
fora do prazo estará sujeito à multa no valor de R$
165,74 até 20% do imposto não pago.
Neste ano, a Receita vai
exigir o CPF de todos os
dependentes incluídos na
declaração. Anteriormente, essa informação era
obrigatória apenas para
crianças a partir de oito
anos.

São Paulo registrou mais de 671 mil casos de veículos
com problemas mecânicos nas rodovias estaduais
Em 2018, a Artesp (Agência de Transporte do Estado
de São Paulo) registrou um
total de 671.554 ocorrências
de veículos com problemas
mecânicos nos 8,4 mil quilômetros de rodovias integrantes do Programa de
Concessões Rodoviárias do
Estado de São Paulo.

A manutenção preventiva de carros, além de garantir a segurança dos ocupantes dos veículos, evita
gastos inesperados com
um guincho, cujo serviço
pode chegar a custar até
R$ 200 ou mais, dependendo da localidade. Hoje,
as motoristas contam com

tecnologias que permite
identiﬁcar falhas nos veículos e receber notiﬁcações
em tempo real pelo celular.
O dispositivo “Engie” é
um desses gadgets no mercado brasileiro que analisa
mais de 10 mil itens e avisa automaticamente pelo
aplicativo (gratuito) se o

veículo está com algum
tipo de falha ou não. Além
de mostrar a irregularidade detectada, também
indica os tipos de reparos.
Ou seja, o motorista chega
ao mecânico real com informações para conversar
sobre a revisão ou o conserto necessário.
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CONVOCAÇÃOPARA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CME

O Conselho Municipal de Educação, através da presidente Profª Maura Prado
Vieira, convoca os conselheiros para a 1º Reunião Ordinária - 2019, a realizar-se nesta
quinta-feira,28 de fevereiro de 2019. Segue abaixo a pauta:
1- Leitura e aprovação de Ata;
2- Apreciação e aprovação do calendário escolar para homologação;
3- Outros assuntos pertinentes ao CME.
Data: 28/02/2019 (quinta-feira)
Horário: Das 18:30 horas às 20:00 horas
Local: Central dos Conselhos, sito a Av. Albuquerque Lins, 138 -Centro

Pindamonhangaba, 27 de fevereiro de 2019

Maura Prado Vieira
Membro Conselheiro
Presidente do CME

