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Quarta-feira, 11 de Setembro de 2019

RECEITA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL É DE RESTITUIR VALORES EM SETE LOTES, ATÉ DEZEMBRO DESTE ANO

EDUCAÇÃO

IR: 4º lote
injeta R$ 68
mi na RMVale

Seminário
de Educação
Infantil reúne
450 no Vale

Valor será liberado na próxima segundafeira na rede bancária e já pode ser
consultado no site da Receita Federal
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Xandu Alves
@xandualves10

O quarto lote de restituição
do Imposto de Renda 2019
vai injetar R$ 68,7 milhões na
economia do Vale do Paraíba. O dinheiro será liberado
pela Receita Federal na segunda-feira (16) da semana
que vem. Também serão pagas restituições residuais de
exercícios anteriores.
Ao todo, 59,8 mil contribuintes da região serão contemplados no quarto lote. Estão programados sete lotes

de restituição do Imposto de
Renda, um por mês, entre os
dias 15 e 17 de cada mês. O calendário segue até dezembro.
De acordo com as delegacias
da Receita Federal de São José
dos Campos e Taubaté, que
atendem todos os 39 municípios do Vale, mais de 488 mil
contribuintes da região entregaram a declaração.
Com 30 municípios, a Delegacia de Taubaté terá restituição
de R$ 23,4 milhões para 21,5
mil contribuintes neste quarto
lote. A unidade de São José,
que atende nove cidades, terá
R$ 45,2 milhões para 38,3 mil
contribuintes.
Para saber se teve a decla-

Divulgação

Restituição. Receita irá creditar o valor da restituição na segunda
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MIL
contribuintes do Vale do
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no 4º lote de restituição do
Imposto de Renda 2019

ração liberada, o contribuinte
deve acessar a página da Receita na internet ou ligar para
o Receitafone no número 146.
O contribuinte que não receber a restituição deve procurar
qualquer agência do Banco do
Brasil ou ligar para a Central
de Atendimento por meio do
telefone 4004-0001 (capitais)
e 0800-729-0001 (demais localidades).

.

EDUCADORES. No próximo
dia 13 de setembro, das 8h
às 17h, mais de 450 profissionais da área da educação,
de 56 escolas de nove municípios, se reunirão para a oitava edição do Seminário de
Educação Infantil do Vale do
Paraíba, que será realizado
no Centro de Eventos do Santuário Nacional de Aparecida.
Idealizado pela Fundação
Lucia e Pelerson Penido, o
evento anual tem a finalidade
de compartilhar boas práticas na educação infantil e
possibilitar trocas de conhecimento entre especialistas
da área, gestores, professores e estudantes de pedagogia. A área conta com mais
de 6.000 crianças em escolas
e creches na região.
O seminário contará com
mesa de boas práticas, palestras, oficinas e atração artística. Serão abordados temas
como “O olhar e a escuta
das crianças na constituição
de um território educativo”
e “Conflitos: problema ou
oportunidade?”.

.

