Contribuinte na malha fina pode contestar valores pela internet
O contribuinte que caiu na malha fina do Imposto de Renda pode contestar os valores lançados no Centro Virtual de Atendimento da Receita Federal (e-CAC). A defesa poderá ser apresentada de maneira inteiramente virtual, sem a necessidade de comparecimento a uma unidade de atendimento do Fisco.
Distribuição Gratuita nos
Terminais de Trólebus
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Quatro dicas para sair da
inadimplência e começar
2021 com o pé direito
Número de inadimplentes se você está inadimplente e quais
são suas principais dívidas. Para
cresceu 50% na pandemia isso, é possível consultar de

De acordo com dados
levantados pela Deep Center,
empresa especializada em
análise de dados, desde o começo
da pandemia houve queda de
50% no pagamento das dívidas.
Com esse cenário, somado as
compras de fim de ano e as
contas do início do ano, fica
ainda mais desafiador manter
a vida financeira em dia. Além
disso, a pendência financeira fica
atrelada ao histórico da pessoa,
fazendo com que seu nome seja
negativado.
Pensando nisso, a Simplic
(https://www.simplic.com.br/)
- fintech de crédito pessoal separou quatro dicas para ajudar
pessoas a sair da inadimplência e
começar o ano com o pé direito
financeiramente.
4 Consulte seu CPF: identifique
quanto e para quem você deve
O primeiro passo é confirmar

forma gratuita o seu CPF no site
Serasa Consumidor e verificar
quais são as dívidas e qual o valor.
Se possível, também recupere
documentos que comprovem
o valor inicial dos seus débitos
e saiba quanto você deixou de
pegar. Assim, é possível você
identificar o CET (Custo Efetivo
Total), já que o valor aumenta
por conta de juros, multas e
taxas.
4 Avalie sua situação financeira
antes de pagar
Agora que você tem as
informações em mãos, é hora de
avaliar sua situação financeira.
Organize todas as suas contas
e despesas fixas do mês para
identificar quanto do seu
orçamento pode ser utilizado
para quitar essas dívidas. Caso
o dinheiro seja suficiente para
pagar uma ou mais de uma
das contas à vista, aproveite

para negociar um desconto.
Se os valores dos débitos não
couberem no seu orçamento
de maneira integral, é possível
renegociar.
4 Renegocie suas dívidas
Se não é possível quitar uma
dívida de forma integral, uma
alternativa é negociá-la para
pagar de forma parcelada. Entre
em contato com o seu credor e
peça uma proposta. Neste caso,
não precisa ter receio de negociar
um débito, afinal, o interesse de
quitar é de ambas as partes, por
isso, não tenha pressa e avalie
a proposta. Quando existem
muitas dívidas, é importante
utilizar um critério para
selecionar quais irá renegociar
primeiro. Você pode optar pelos
débitos que estão gerando mais
juros, por exemplo, como cartões
de crédito.
4 Fuja das tentações e de novas
dívidas
Agora que está organizando
sua vida financeira, pagando ou
negociando suas pendências, é
importante evitar novas dívidas.
(Reportagem Local)

Edição de 08 a 14 de janeiro de 2021

Família &
Finanças
Por Sérgio Biagioni Junior

Chegaram as contas de
início de ano.
Você se planejou?

C

aro(a) Leitor(a), nem bem terminamos de desmontar a árvore
de natal e limpar a casa, depois da festa de reveillon, e elas já
batem à nossa porta.
O pesadelo anual de milhões de famílias brasileiras chegou. As
conhecidas contas de início de ano!
Normalmente são estas: IPTU, IPVA, gastos escolares
(rematrícula, material didático e uniformes) e, claro, as dívidas que
foram feitas no final de 2020.
Parece que o mundo vai desabar em forma de boletos bancários
sobre nossas cabeças.
Então, já que não temos como escapar destas despesas, temos que
nos preparar durante todo o ano, para que estas contas impactem o
mínimo possível nossas emoções, bem como nossas finanças.
Como são despesas anuais recorrentes, o importante é se planejar,
como por exemplo:
Sabendo-se o montante que estas contas representam, divida-o por
12 e guarde mensalmente 1/12avos deste valor, para que no final do
ano, você tenha poupado o equivalente ao total das despesas;
Utilize seu 13º salário de maneira estratégica, evitando gastalo somente em consumo, resistindo às tentações e promoções de
final de ano;
Algumas pessoas têm condições de auferir renda extra,
principalmente, a partir do mês de outubro, conseguindo serviços
temporários, produzindo artigos de natal ou mesmo vendendo
alimentos produzidos em casa;
Uma estratégia que se pode utilizar nestes períodos, mas que requer
muita disciplina em sua reposição, é a utilização de parte da reserva
emergencial familiar para liquidar à vista as contas de início de ano,
porém, assim como citado, a disciplina precisa ser muito grande para
repor todo o valor utilizado. Sem dúvida uma estratégia de risco.
Muito importante também é avaliar as prioridades
familiares, direcionando recursos para suprir gastos essenciais
e indispensáveis à família.
Portanto, para quem acompanha a coluna, tem conhecimento que o
planejamento financeiro familiar e pessoal é, sem dúvida, fundamental
para que tais despesas sejam superadas com maior tranquilidade, de
forma estruturada, sem causar desequilíbrio nas contas da família, ou
mesmo tendo que recorrer à recursos de terceiros.
Pense nisto...
Ficou com alguma dúvida, me manda um e-mail que te explico.
Meu e-mail é: falandofacil123@gmail.com
Instagram: @academiafinanceira123
Sérgio Biagioni Junior trabalhou mais de 25 anos no mercado
financeiro, é formado em Adm de Empresas, Pós Graduado em Banking,
MBA em Controladoria e Custos. Cursa Pós Graduação na PUC-RS em
Planejamento Financeiro e Finanças Comportamentais. Atualmente
é Mentor e Planejador Financeiro especializado em Profissionais
Liberais, Pessoas Físicas e Finanças Familiares.
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Coronavac reduz em 100% possíveis casos
graves e moderados, diz governo de S.Paulo
Com os índices atingidos no estudo, o Butantan deu início nesta quinta ao pedido do registro emergencial da vacina

O governo de São Paulo e o
Insituto Butantan confirmaram
nesta quinta-feira (7) que a vacina
contra o coronavírus desenvolvida
em parceria com a biofarmacêutica Sinovac Life Science atingiu
índice de eficácia de 100% para casos graves e moderados. O estudo
clínico realizado no Brasil contou
com a participação de 12,4 mil profissionais de saúde voluntários em
16 centros de pesquisa.
“Hoje é um dia muito importante para o Brasil, os brasileiros,
a saúde e a vida. A vacina do Instituto Butantan tem eficácia de 78%
a 100% contra a covid-19, apontam os estudos no Brasil”, afirmou
o governador João Doria. “Como
governador de São Paulo, quero
agradecer aos mais de 12 mil voluntários que aceitaram participar
desta pesquisa coordenada pelo
Butantan e centros de excelência
em oito estados brasileiros. Agradecer também a pesquisadores,
médicos e cientistas que ajudaram
e contribuíram para encontrarmos
este grande resultado. O nosso reconhecimento e a nossa gratidão.”
Entre os imunizados ao longo
dos testes clínicos e que contraíram
o vírus, nenhum apresentou caso
grave ou moderado da doença,
nem precisou de internação. Segundo o governo, quem tomar a

Governo do Estado de SP

vacina do Butantan terá chances
mínimas de agravamento da covid.
n CASOS LEVES
A taxa de eficácia foi de 78%
para os infectados que apresentaram casos leves ou precisaram
de atendimento ambulatorial.
Isso significa que a cada cem voluntários que contraíram o vírus,
somente 22 tiveram apenas sintomas leves, mas sem a necessidade
de internação hospitalar.
Com os índices atingidos na
pesquisa, o Butantan deu início
nesta quinta à solicitação do registro emergencial da vacina junto
à Anvisa (Agência Nacional de
Vigilância Sanitária), para que rapidamente seja iniciada a imunização contra a covid-19.
“A vacina mostrou 100% de
eficácia contra casos graves e moderados. Não houve nenhum caso
grave entre os voluntários imunizados com a vacina do Butantan”,
explicou Dimas Tadeu Covas, diretor da instituição.
Covas destacou que a pesquisa
realizada no Brasil foi a prova mais
dura e complexa já realizada no
mundo para uma vacina contra o
coronavírus e o estudo mais detalhado já apresentado.
Por serem profissionais da
saúde, todos os voluntários ti-

Doria: “hoje é um dia muito importante para o Brasil, os brasileiros, a saúde e a vida”

veram risco muito maior de infecção, pois estavam na linha de
frente da assistência prestada a
pacientes contaminados.
Em outubro foi divulgado que
a Coronavac é a mais segura entre
todas as vacinas testadas no Brasil.
Em novembro, a revista científica
Lancet publicou os resultados de segurança da Coronavac nas fases 1 e
2, realizados na China. A publicação
mostrou que a vacina é segura e tem
capacidade de produzir resposta
imune em 97% dos casos em até 28
dias após a aplicação. (RL)

PRODUÇÃO DA VACINA
O Butantan concluiu a contratação de 124 profissionais para
reforçar produção da vacina. Os novos trabalhadores se juntam
aos 245 que já atuavam no local, que ocupa uma área produtiva
de 1.880 metros quadrados. Foram contratados 69 auxiliares
de produção, 53 técnicos de produção e dois tecnologistas. Do
total de contratados, 37 começaram a trabalhar nesta quinta. Os
demais iniciam atividades no próximo dia 14, após treinamento.
A área do envase dispõe de seis máquinas principais para
envase do extrato composto da vacina enviado pela biofarmacêutica Sinovac Life Science, além de rotulagem e embalagem do
imunizante desenvolvido em parceria internacional firmada pelo
Governo de São Paulo e pelo Butantan.

PROMOÇÃO
JANTAR
Oferecemos 25 tipos de carnes nobres, saladas
variadas, Sushi, Sashimi e Camarão

(11) 4178-9024 l 4173-1634
Rua São José, 50 - Paulicéia l Em frente a Mercedes Benz

folhadotrólebus

Edição de 08 a 14 de janeiro de 2021

05

Quer vender
ou comprar
alguma
coisa?
Conheça o
Sicredi Conecta.

O app que coopera
com a economia local
Plataforma de compra e venda exclusiva
para associados Sicredi. Encontre o que
precisa e fortaleça o comércio local,
desenvolvendo a sua região.

Loja Ju Andrade

Ol‡ , Ju Andrade!
No Conecta desde set/2019
Sobre a loja

À venda

Sobre anúncios

Vendidos

Pausados

Moletom Rosa C...

Chuteira Futsal P...

R$ 299,00

R$ 85,75

Baixe agora

12

Anúncio Folha do Trolebus_246mm x 290mm_Sicredi_Conecta_20 Maio 2020.indd 1

20/05/20 19:56
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Coronavírus : 354 milhões de doses estão
asseguradas em 2021, diz ministro da Saúde
Do total, 254 milhões serão produzidas pela Fundação Oswaldo Cruz e 100 milhões pelo Instituto Butantan
O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou esta semana, em pronunciamento em
rede nacional de rádio e TV, que
o Brasil tem asseguradas, para
este ano, 354 milhões de doses
de vacinas contra a covid-19.
Do total, 254 milhões serão
produzidas pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), em parceria com a AstraZeneca, e 100
milhões pelo Butantan, em parceria com a empresa Sinovac.
Pazuello anunciou também a edição de uma medida
provisória que trata de ações
excepcionais para aquisição de

vacinas, insumos, bens e serviços de logística.
O ministro informou que
a pasta está em processo
de negociação com os laboratórios Gamaleya, da Rússia, Janssen, Pfizer e Moderna, dos Estados Unidos, e
Barat Biotech, da Índia.
Segundo Pazuello, estão
disponíveis atualmente cerca
de 60 milhões de seringas e
agulhas. “Ou seja, número suficiente para iniciar a vacinação
da população ainda neste mês
de janeiro”, disse o ministro.
“Temos, também, a garantia da

Organização Pan-Americana
de Saúde (Opas) de que receberemos mais 8 milhões de
seringas e agulhas em fevereiro, além de outras 30 milhões
já requisitadas à Abimo (Associação Brasileira da Indústria
de Artigos e Equipamentos
Médicos e Odontológicos), a
associação dos produtores de
seringas”, destacou.
Segundo Pazuello, o Brasil
está preparado logisticamente
para a operação de vacinação.
“Hoje, o Ministério da Saúde
está preparado e estruturado
em termos financeiros, orga-

nizacionais e logísticos para
executar o Plano Nacional de
Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19”, disse.
Sobre a vacina da Pfizer, o
ministro destacou os esforços
para resolver as “imposições
que não encontram amparo
na legislação brasileira”, como
a isenção de responsabilização civil por efeitos colaterais
da vacinação e a criação de um
fundo caução para custear possíveis ações judiciais. O ministro disse ainda que em breve o
Brasil será exportador de vacinas para a região.

MEDIDA PROVISÓRIA
Assinada pelo presidente
Jair Bolsonaro, a medida provisória citada por Pazuello prevê
que o Ministério da Saúde será
o responsável por coordenar a
execução do Plano Nacional de
Operacionalização de Vacinação contra a covid-19. A norma
também prevê a contratação de
vacinas e de insumos, antes do
registro sanitário ou da autorização temporária de uso emergencial pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (Anvisa)
e o treinamento de profissionais
para imunizar a população. (ABr)
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Covid-19 amplia os riscos de automedicação
Professor de
Pneumologia do
Centro Universitário
FMABC faz alerta sobre
os perigos do uso de
medicamentos sem
comprovação científica
durante pandemia
Enquanto a vacinação contra a Covid-19 não chega ao Brasil, uma preocupação é recorrente na Organização Mundial
da Saúde (OMS) e comunidade científica
em geral: os riscos à saúde da população
com a prática da automedicação em meio à
pandemia. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) calcula que 18% das
mortes por envenenamento no Brasil po-

dem ser atribuídas à automedicação.
Vários fármacos entram na lista de
medicamentos especulados de forma precoce e errônea como supostamente eficazes para tratar ou prevenir a Covid-19.
Entre eles estão antibióticos, anti-inflamatórios, antiparasitários, anticoagulantes, entre outros. Todos, sem exceção,
podem causar danos irreversíveis à saúde,
como reações alérgicas, convulsões, sedações, dependência ou até a morte.
Professor titular da disciplina de Pneumologia do Centro Universitário Saúde
ABC/Faculdade de Medicina do ABC
(FMABC), em Santo André, Elie Fiss faz
importante alerta sobre o perigo que envolve a ingestão descontrolada de medicamentos sem recomendação médica. “Essa
corrida para as farmácias em busca de
medicamentos que supostamente seriam
‘salvadores da Pátria’ é um tremendo erro.
Há um grande perigo de haver efeitos colaterais. A hidroxicloroquina, por exemplo,
não tem efeito comprovado. A corrida para

encontrar este remédio está fazendo com
que muita gente que precisa desta medicação não encontre. Tenho visto isso de
perto, pessoas tomando hidroxicloroquina
continuamente e sem qualquer controle”,
ressalta o docente. No Brasil, a hidroxicloroquina e a cloroquina são medicamentos
registrados pela Anvisa para o tratamento
da artrite, lúpus eritematoso, doenças fotossensíveis e malária.
Outra droga que tem sido muito procurada precipitadamente e que, inclusive, foi
alvo de muitas notícias falsas na internet,
é o antiparasitário ivermectina, normalmente utilizado em dose única. A ciência
ainda não conhece todos os efeitos a longo prazo provocados pelo uso contínuo,
pois o medicamento não foi pesquisado
e autorizado para ser administrada dessa
forma. “Além disso, a dose que teria efeito
viral in vitro, se fosse aplicada proporcionalmente para o ser humano, teria de ser
muito maior, sem nenhum estudo que nos
mostre eficácia e, principalmente, seguran-

ça contra os efeitos colaterais”, destacou.
Entre os anticoagulantes, a heparina é
outro fármaco que deve ser administrado
com prescrição médica e controle contínuo. Seu uso é indicado para tratamento da
covid-19 apenas no caso de pacientes que
apresentem alterações nos exames de coagulação. Porém, não deve ser usado para
combater infecções virais, tema que ainda
carece de estudos. A utilização indiscriminada pode causar sérios danos à saúde.
Na classe dos corticoides, ganha destaque a dexametasona. Trata-se de outro
remédio que necessita de indicação médica
para ser administrado. “Não adianta tomar
corticoide preventivamente, pois não tem
essa função. É indicado quando existem
um processo inflamatório. Da mesma forma, a azitromicina é um antibiótico e tem
efeito imunomodulador, ajudando a controlar a infecção. Se não existir infecção, vai
favorecer as bactérias para que se tornem
resistentes a esse fármacos”, afirmou o professor. (Reportagem Local)
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GM anuncia retomada de investimentos
em São Caetano e São José dos Campos
Divulgação

Atualmente, a planta de São Caetano emprega cerca de 8 mil trabalhadores
e produz os compactos Joy, a picape Montana, a Spin e o Tracker
A General Motors retomou os
investimentos de R$ 10 bilhões
nas fábricas de São Caetano e São
José dos Campos, ambas no Estado de São Paulo. Os aportes haviam sido anunciados em 2019, mas
foram congelados no ano passado
devido à pandemia de covid-19.
A montadora informou que o
montante – que deve ser repartido igualmente entre as plantas
do ABC e do Vale do Paraíba –
será destinado, principalmente, ao desenvolvimento e à produção de novos modelos.
“Os aportes são estratégicos para o desenvolvimento e a
produção de veículos inéditos,
além da ampliação da oferta de
equipamentos, entre os quais os

exclusivos OnStar e Wi-Fi nativo”,
informou a GM.
Atualmente, a planta de São
Caetano emprega cerca de 8 mil
trabalhadores e produz os compactos Joy (hatch e sedã), a picape
Montana, a minivan Spin e o utilitário esportivo Tracker. A unidade
de São José dos Campos, por sua
vez, possui 3 mil empregados e
fabrica a picape S10 e o utilitário
esportivo Trailblazer.
Especulações dão conta de
que, entre os modelos em desenvolvimento, figuram um substituto para a Spin e uma picape do
porte da Fiat Toro.
O aporte de R$ 10 bilhões foi
anunciado pela GM em março
de 2019, como contrapartida

a benefícios fiscais concedidos
pelo governo do Estado e pela
Prefeitura de São Caetano. Dois
meses antes, a empresa ameaçara deixar o Brasil caso não voltasse a ter lucro no país.
No plano de investimentos
anterior, de R$ 13 bilhões, a GM
renovou boa parte de seu portfólio, incluindo o lançamento da
nova família Onix e do Tracker,
primeiro SUV compacto feito pela
montadora no Brasil.
No mesmo comunicado, a GM
comemorou o quinto ano consecutivo na liderança do mercado
brasileiro. Em 2020, a montadora
teve 338,6 mil unidades vendidas,
com 17,4% de participação. (Anderson Amaral)

Carreta da Mamografia de São Bernardo
retoma atendimentos em janeiro
Serviço criado pela Prefeitura de São Bernardo, a Unidade
Móvel de Mamografia “Amiga do
Peito” iniciou esta semana novo
ciclo de atendimentos preventivos junto à população. Até sextafeira (8), a carreta ficará estacionada na Avenida Taboão, no
bairro Taboão, com oferta de 80
exames por dia, entre agendamentos e demandas espontâneas. Em janeiro, a unidade
móvel percorrerá outras quatro
regiões do município, facilitando
o acesso ao exame.
Em funcionamento no município desde outubro de 2018,
o equipamento permitiu a am-

pliação da oferta de exames de
mamografia, sem fila de espera.
“Este foi um investimento importante para que pudéssemos realizar 4.000 mamografias mensais.
Com a rapidez do diagnóstico, o
tratamento é mais eficaz e tem
maiores chances de cura”, destacou o chefe do Executivo.
Mulheres entre 50 e 69 anos
podem ir diretamente à Unidade
Móvel da Mamografia para realizar o exame, sem necessidade
de agendamento. Outras faixas
etárias devem fazer o agendamento prévio na UBS da sua
região. O atendimento da carreta é das 8h às 17h.

Datas e regiões:
Até 08/01 – Laboratório
Municipal de Saúde Pública/
UBS Taboão - Av. do Taboão,
4.311 (Taboão)
De 11 a 15/01 - UBS São Pedro - Rua da Comunidade, 100
(Vila São Pedro)
De 18 a 22/01 - UBS Planalto
(Rua de baixo) - Rua Oragnof,
480 (Planalto)
De 25 a 27/01 - Paróquia
Nossa Senhora do Perpétuo Socorro - Rua Maria Adelaide Lima
Quelhas, 100 (DER)
De 28 e 29/01 - UBS Finco R. Fortunato Benevenuto Finco,
151 (Finco). (Reportagem Local)

GM produz o utilitário esportivo Tracker e outros
quatro modelos na fábrica de São Caetano

R.Pires faz capinação na Pista de
Caminhada e em diferentes regiões
A Secretaria de Infraestrutura e Zeladoria de
Ribeirão Pires já iniciou os
serviços de capinação em
diversos pontos da cidade.
A Avenida Prefeito Valdírio
Prisco foi uma das beneficiadas com serviços de roçagem e limpeza. O serviço
contemplou, entre outros
trechos, a área reservada a
Pista de Caminhada.
As limpezas estão acontecendo na região central
como Paço Municipal e ao
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Jardim Japonês, além de
acontecerem também no
portal da cidade na Kaethe
Richers. Já nos primeiros
dias do ano, a Prefeitura
também executou ação
como tapa-buraco na Avenida Humberto de Campos.
A Avenida Sete de
Setembro, na Vila Aurora
e Praça Matriz, no Centro
Alto e a Praça da Vila Aurora também receberam serviços de roçagem e limpeza.
(Reportagem Local)

