Justiça proíbe aumento de impostos para hospitais proposto por Doria
A juíza Simone Gomes Rodrigues Casorett, da 9ª Vara da Fazenda da capital paulista, ordenou a
suspensão do aumento de impostos para produtos, medicamentos e equipamentos médico-hospitalares determinado, por decreto, pelo governador João Doria (PSDB) em dezembro passado.
A decisão atendeu a um mandado de segurança proposto pelo Sindicato dos Hospitais, Clínicas e
Laboratórios do Estado de São Paulo (SindHosp) e beneficia seus filiados.
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Repasse de ICMS
para o ABC cai 0,9% em
2020, mas perda é menor
do que a prevista
No início da pandemia, em março, sete prefeituras haviam
projetado redução de 20% nas receitas totais

A pandemia de covid-19
derrubou a atividade econô
mica e reduziu os repasses do
Imposto sobre a Circulação
de Mercado
rias e Serviços
(ICMS) para o ABC, mas o
impacto foi menor do que o
previsto pelos sete prefeitos
no início da crise sanitária,
em março do ano passado.
Dados da Secretaria de Es
tado da Fazenda (Sefaz-SP)
compilados pela Folha do
Trólebus revelam que, em
2020, a região recebeu repasses
de R$ 1,92 bilhão, valor apenas
0,9% inferior em termos no
minais (sem considerar a infla
ção do período) ao transferido
em 2019 (R$ 1,94 bilhão).
Porém, quando é aplicado
o Índice de Preços ao Consu
midor Amplo (IPCA, 4,52%),
que mede a inflação oficial do
país, a queda vai para 5,2%.
Em março do ano passado, as sete prefeituras haviam previsto redução de até
20% nas receitas devido à
pan
demia, em projeção que
considerava também outras
fontes de recursos, como a arrecadação do Imposto sobre
Serviços (ISS).
Em abril, primeiro mês
cheio da quarentena adotada
pelo governo do Estado para
conter a disseminação do no
vo coronavírus, os repas
ses
caíram 31,2% na comparação
com o mesmo mês de 2019.
Porém, as perdas diminuíram
à medida que o isolamento

social foi flexibilizado e a atividade econômica, retomada.
Prova disso é que, em novembro e dezembro, os repasses
cresceram 2,59% e 2,12%, res
pectivamente, em comparação
aos mesmos meses de 2019.
Atualmente, os repasses
de ICMS representam, em
média, 20% dos orçamentos
dos sete municípios. Trata-se
de recurso “não carimbado”,
ou seja, não tem destinação
específica e, por isso, pode ser
usado livremente em áreas
como Saúde e educação.
No corte geográfico, Rio
Grande da Serra foi a cidade
do ABC que sofreu a maior
queda nos repasses de ICMS
na comparação entre 2020 e
o ano anterior (-7,3%). Na sequência aparecem São Caetano (-3,2%), Diadema (-1,4%),
Santo André (-1,1%), Ribeirão Pires (-1,0%) e São
Bernardo (-0,4%). No sentido contrário, Mauá registrou aumento de 1,3% nas
ICMS

transferências.
ENTENDA
Segundo a legislação,
as prefeituras têm direito
a 25% do que é arrecadado
com o ICMS. Os repasses
são proporcionais à “fatia”
de cada cida
de no Índice
de Participa
ção dos Municípios (IPM), apura
do
anualmente pela Secretaria
de Estado da Fazenda.
O IPM é um cálculo complexo, que leva em consideração uma série de indicadores.
Porém, o de maior peso (75%)
na fórmula é o Valor Adicionado, que mede a riqueza gerada
pela cidade. O IPM é apurado
anualmente com base em dados do exercício anterior, para
aplicação no seguinte.
Assim, a participação de
cada município no ICMS a
ser arrecadado neste ano
depende do índice calculado
em 2020 com base em dados
de 2019. (Reportagem Local)
n

ABC

Repasses para os sete municípios em 2020 somaram R$ 1,92 bi
Transferências (em R$ bilhão)

Fonte: Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-SP)
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Família &
Finanças
Por Sérgio Biagioni Junior

Por que a poupança deixou de
ser um bom investimento?

C

riada em 1861, exatamente há 160 anos, a poupança nasceu
com o propósito de recolher os depósitos de economias
populares no Brasil. O nome “caderneta” se deve justamente
ao fato de que todas as movimentações realizadas eram registradas em uma caderneta, fornecida pela Caixa Econômica Federal. Por
isso, o nome caderneta de poupança.
O tempo passou e essa forma de guardar dinheiro se popularizou
no Brasil por vários motivos, entre os quais acessibilidade, segurança,
isenção de Imposto de Renda, adequação a todos os perfis de investidor e, até maio de 2012, ótima rentabilidade.
Porém, sob o argumento de que os juros fixos da poupança
seriam uma barreira à queda da taxa Selic, o governo mudou as
regras de rentabilidade da modalidade. Porém, mesmo assim, a
poupança sempre bateu recordes de captação, atraindo cada vez
mais o interesse dos brasileiros.
Ocorre que o cenário econômico imposto pela pandemia do coronavírus derrubou a taxa básica para os atuais 2% ao ano, levando junto a
rentabilidade da poupança.
Lembra-se que de as regras foram alteradas em 2012?
Pois bem, a partir daquele ano, sempre que a Selic estiver abaixo de
8,5% ao ano, o rendimento da poupança será de 70% da taxa básica
mais a taxa referencial (TR).
Está ficando claro por que constantemente ouvimos que “quem
investir na poupança vai perder dinheiro?”
Na verdade, não é que vai perder dinheiro. Fique tranquilo. Você
não corre o risco de retirar menos do que investiu. O “perder dinheiro”
significa perder poder de compra. Veja: a rentabilidade da poupança em
2020 foi de 2,11%, enquanto a inflação medida pelo IPCA fechou o ano
passado acima dos 4,5%. Preciso falar mais alguma coisa?
Talvez você esteja se perguntando: qual então é o investimento que me entrega todos os benefícios da poupança e
uma taxa acima da inflação?
Respondo que, no atual momento econômico, com a tendência
de alta da inflação e a taxa Selic na casa de 2% ao ano, não há investimento específico que responda à pergunta.
O ideal é diversificar seus investimentos, otimizar os rendimentos de
seu dinheiro, mas sempre respeitando seu perfil de aceitação de risco.
Tome muito cuidado com as propagandas “milagrosas” e respeite a
regra básica da área de investimentos, que diz: “não coloque todos os
ovos na mesma cesta”.
Ficou com alguma dúvida? Envie uma mensagem que eu esclareço.
Meu e-mail é: falandofacil123@gmail.com.
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,
2020
Pessoas Físicas e Finanças Familiares.
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Serra: ‘Santo André está preparada
para iniciar a vacinação contra a covid’
O prefeito Paulo Serra
afirmou nesta quarta-feira
(13) que Santo André está
estruturado para iniciar o
protocolo de vacinação contra o novo coronavírus. A
administração municipal se
antecipou e possui cerca de
500 mil kits para aplicação
de vacinas, compostos por
seringas, agu
lhas, luvas e
equipamentos de proteção.
Para armazenar os imunizantes, também há moderna
estrutura de freezer localizada na Central de Imunização.
Em live na semana passada, Serra afirmou que o
município está preparado,
inclusive, para receber outras
vacinas além da Coronavac,

como a da Pfizer, que necessita de um superfreezer.
Na manhã desta quarta, o prefeito visitou o Centro de Gestão de Suprimentos de Saúde e a Central de
Imunização, para vistoriar
os locais onde estão sendo
armazenados os insumos e
onde ficarão as vacinas contra a Covid-19.
“Queremos
compartilhar com a nossa gente a
tranquilidade que temos
com o resultado do planejamento feito pela gestão.
Agora é aguardar que as
vacinas sejam enviadas para
o município o mais rápido
possível. Nossa capacidade
é muito eficiente. Temos

insumos para cinco meses
de vacinação, para imunizar praticamente a cidade
inteira. Recebendo as vacinas por parte dos governos
estadual e federal, vamos
iniciar a imunização com organização, estrutura e planejamento”, destacou Serra.
n CONSÓRCIO
Durante a vistoria, Paulo
Serra, que atualmente é o
presidente do Consórcio
Intermunicipal ABC, não
descartou a possibilidade
de elaborar um plano adicional de imunização para a
região, caso necessário. “Se
houver vacinas disponíveis
para a compra, o Consórcio

Intermunicipal tem firmado
protocolo para fazer um
processo de aquisição. Claro
que tudo depende da quantidade de vacinas que estará
disponível no país e de como
essas doses serão distribuídas. No entanto, precisamos
aguardar. Até o dia 25 teremos novidades”, ressaltou.
Segundo o secretário de
Saúde, Márcio Chaves, nesta
primeira fase, a previsão é
imunizar 120 mil pessoas
do público-alvo com duas
doses, com expectativa de
iniciar a vacinação no dia 25
de janeiro e concluir no dia
21 de março. “A vacina é extremamente segura e eficaz
para 100% dos casos graves.

Então, tem um reflexo importante para todo o sistema
de saúde e para a promoção
da qualidade de vida das pessoas”, explicou.
Segundo Chaves, há
17 equipes volantes para
imunizar pessoas acamadas, inclusive aos sábados e
domingos. “As casas de repouso e de retaguarda também receberão essas equipes
volantes. Há mais de 1.200
profissionais de saúde preparados para realizar esse
amplo programa de vacinação. Toda essa infraestrutura será utilizada à medida
que tivermos a disponibilidade de vacina”, completou
o secretário de Saúde.

03

Cidade possui
cerca de 500 mil
kits para aplicação
de vacinas
n MAIS INSUMOS
Além dos 500 mil kits, a
Secretaria de Saúde de Santo André ainda aguarda a
chegada de 731 mil seringas
e 730 mil agulhas que fazem parte do Plano Nacional de Imunização e serão
incrementadas ao estoque
que o município já possui.
Ao todo, cerca de 100
pontos entre unidades de
saúde e escolas poderão
ser utilizados como locais
de vacinação. Além disso,
outros locais poderão ser
preparados com estrutura drive-thru para imunizar o maior número
possível de pessoas. (Reportagem Local)
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Mauá assina protocolo de intenções com
o Butantan para aquisição da Coronavac

Segundo o prefeito Marcelo Oliveira, a vacina contra a covid representa esperança de dias melhores
A Prefeitura de Mauá assi
nou esta semana protocolo de
intenções para a aquisição de
vacinas com o Instituto Butan
tan, parceira da farmacêutica
chinesa Sinovac na produção da
Coronavac, uma das vacinas que
aguardam liberação da Anvisa
(Agência Nacional de Vigilância
Sanitária) para a imunização
contra a covid no Brasil.
O prefeito Marcelo Oliveira e
a secretária de Saúde, Célia Bor
toletto, estiveram na sede do
Butantan e foram recebidos pe
los diretores Paulo Luis Capelot
to e Raul Machado Neto.

“Estar no Butantan hoje re
presenta esperança de dias me
lhores para nossa gente. Quere
mos que a política possa ajudar
neste momento, não atrapa
lhar. Faremos o que estiver ao
nosso alcance para melhorar a
vida do povo. Sei o que significa
a covid, pois eu e minha mulher
fomos infectados e perdemos
familiares e amigos. Trata-se de
uma doença grave e traiçoeira”,
disse Oliveira.
“Estamos empenhados em
vacinar a população mauaense,
incluindo profissionais da linha
de frente, que atuam em áreas

essenciais como saúde e educa
ção. No entanto, além da dificul
dade financeira do município
para aquisição de doses extras,
há falta da vacina no mercado.
Nem sabemos como ficará a dis
tribuição das vacinas para cada
cidade iniciar o plano de imuni
zação”, explicou o prefeito.
Segundo Marcelo Oliveira,
especialmente neste primeiro
momento, Mauá trabalhará
com as doses que serão destina
das ao município, respeitando
a imunização de grupos priori
tários definidos pelo governo
federal. (Reportagem Local)

Divulgação/PMD

Oliveira: “estamos empenhados em vacinar a população”
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Estado não descarta judicializar decisão
do ABC de volta às aulas em março
Prefeitos da região afirmam que não houve diálogo com o Estado e que cronograma de aulas para março está mantido

Governo do Estado de SP

ANGELICA RICHTER
angelica@diarioregional.com.br

Em coletiva nesta quartafeira (13), o governo do Estado
não descartou judicializar a decisão dos prefeitos do ABC, anunciada nesta terça-feira, de que
as escolas públicas da região só
retomarão as aulas presenciais
a partir de março. Após reunião
no Consórcio ABC, os prefeitos
dos sete municípios afirmaram
que a decisão tem como base o
cronograma de vacinação contra
a covid-19, previsto para iniciar
em São Paulo no próximo dia 25.
O secretário estadual da
Educação, Rossieli Soares, questionou a justificativa dada pelo
colegiado. “Primeiramente, precisa ter um decreto municipal dizendo que vai fechar (as escolas).
Dizer que vai esperar a vacinação
não é justificativa epidemiológica, porque, do contrário, teríamos de fechar todos os demais
setores, o que não acontece. Todos os outros setores estão funcionado e são essenciais estarem
abertos para a sociedade. Em
segundo lugar, estamos fazendo
a construção, obviamente, após
eventual nega
tiva (de retorno
às aulas em 1º de fevereiro) e
publicação de estudo do porque

ficarão fechadas (as escolas do
ABC) de questionar na Justiça
essa decisão”, pontuou Rossieli.
Outro ponto questionado
pelo secretário de Educação é o
motivo de as instituições de ensino privadas estarem autorizadas
a funcionar a partir de 18 de fevereiro e as públicas não. “Qual a
justificativa de não autorizarem
o retorno das escolas privadas e
públicas na mesma data? Qual
a justificativa epidemiológica?
Se vai esperar a vacina para um,
por que não vai esperar para o
outro? Me parece, ainda que não
estão tão prontos assim quanto
nós estamos (para o retorno às
aulas presenciais).”
O secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vi
nholi, afirmou que já procurou
o Consórcio ABC, para dialogar
sobre a importância do retorno
às aulas. “Confiamos no poder
desse convencimento para fazer
a educação prioridade também
no ABC”, disse Vinholi.
Em nota, o Consórcio ABC
afirmou que na reunião desta
quarta-feira “não se estabele
ceu diálogo ou debate com
as cidades, uma vez que não
houve direto de fala ou participação dos municípios. Diante
deste cenário, o planejamento

Rossieli Soares: “decisão dos prefeitos precisa ter justificativa epidemiológica”

deliberado pelos prefeitos que
integram o Consórcio Intermunicipal está mantido, ratificando as datas já estabelecidas. O colegiado está aberto ao
diálogo e se coloca à disposição
para o debate (…) Com as datas
estabelecidas pelo colegiado,
contemos o pico de contágio,
fazemos a retomada de forma
organizada, com a população
sendo vacinada e com as redes
municipais adequadas à nova
realidade, para que não ten-

hamos que voltar atrás e fechar
novamente as escolas por conta
da escalada de casos”.
n CRONOGRAMA
O governador João Doria,
Rossieli Soares e Marco Vinholi
apresentaram, nesta quarta-feira, aos 645 prefeitos do Estado
os deta
lhes da volta às aulas
presenciais a partir de 1º de fevereiro na rede pública estadual.
“A Educação é fundamental
para todos nós que somos pais.

Temos filhos que há mais de 12
meses estão distante de suas aulas, do ensino, de seus professores e que precisam, com critério,
com planejamento retomarem
suas aulas”, disse João Doria.
Para este ano foi autorizada
pelo governo do Estado a aber
tura das escolas em todas as fases
do Plano São Paulo. “Estamos seguindo a ciência e, junto com as
prefeituras, vamos avançar para
priorizar cada vez mais a educação”, disse Rossieli.
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Pazuello diz a prefeitos que vacinação contra
o coronavírus deve começar em 20 de janeiro
Agência Nacional de Vigilância Sanitária decidirá no domingo se libera uso emergencial de vacinas

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou a prefeitos, em reunião nesta quinta-feira (14), que a vacinação
contra a covid-19 deve começar
no próximo dia 20. A data já era
apontada pelo governo federal
como o cenário “mais otimista”
para abrir a campanha de imunização. Pazuello participa de
reunião com a Frente Nacional
de Prefeitos (FNP).
O ministro repetiu aos presentes que 8 milhões de doses
de vacinas devem estar disponíveis em janeiro, sendo 2
milhões do modelo de Oxford/
AstraZeneca e 6 milhões da
Coronavac. Estes imunizantes

serão entregues no Brasil pela
Fiocruz e pelo Instituto Butantan, respectivamente.
A Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa)
decidirá no domingo, se libera
ou não o uso emergencial
destes dois imunizantes. Após
este aval, as doses poderiam ser
aplicadas na população.
Pazuello disse aos prefeitos que as doses da vacina de
Oxford/AstraZeneca devem
chegar aos Estados na segunda-feira, 18 Um avião sairá na
noite desta quinta-feira, 14,
do Brasil para buscar as doses
na Índia. A previsão de retorno é no próximo sábado, dia

16. Antes do aval da Anvisa,
porém, as doses devem ficar
sob cuidados da Fiocruz.
Há uma disputa entre
os governos federal e de São
Paulo pela “primeira foto” da
vacinação no Brasil. O ministério planeja realizar um evento
no Palácio do Planalto para
começar a campanha. A ideia
era realizar o evento no dia 19.
Bolsonaro já disse que não irá
se vacinar contra a covid-19.
Já o governador de São Paulo,
João Doria (PSDB), afirmou
na quarta-feira, 13, que quer
abrir a vacinação no seu Estado imediatamente após a
decisão da Anvisa. (AE)

Tânia Rego/ABr

Pazuello: “8 milhões de doses devem estar disponíveis em janeiro”

Fiocruz e Butantã ainda não entregaram
todos os documentos sobre vacinas à Anvisa
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) informou
nesta quinta-feira (14) que voltou a
cobrar a apresentação de documentos necessários para liberar o uso
emergencial da vacina de Oxford/
AstraZeneca e da Coronavac. Os
imunizantes serão distribuídos no
Brasil, respectivamente, pela Fiocruz e pelo Instituto Butantan.
A Anvisa fará no domingo uma
reunião de diretoria colegiada para
liberar ou não o uso destas vacinas.
O Ministério da Saúde afirma que,
se houver aval da agência, a vacinação em todo o país começa na próxima quarta-feira, às 10h.
A Anvisa informou aos laboratórios que os dados pendentes

são “essenciais e condicionantes
à análise e decisão técnica sobre
as vacinas”. Além disso, a agência
afirma que o prazo de 10 dias para a
aprovação do uso emergencial pode
ser comprometido pela falta de do
cumentos. Este prazo é interrompido no momento em que a agência
faz exigências às empresas.
A ideia do governo federal é ter,
em janeiro, 8 milhões de doses disponíveis, sendo 2 milhões do mo
delo distribuído pela Fiocruz, que
está sendo importado da Índia, e 6
milhões da Coronavac. Como reve
lou o Estadão, o ministério planeja
um evento, no Palácio do Planalto,
para abrir a campanha de vacinação.
Segundo painel da Anvisa,

29,32% dos dados da Coronavac estão “em análise”, 29,76% seguem
“pendentes de complementação”
e 40,92% foram “concluídos”. Já
36,11% dos dados da Coronavac
estão “em análise”, enquanto
outros 31,29% seguem “pendentes de complementação” e
32,6%, “concluídos”.
Em nota, a Anvisa destaca pedido para o Butantan apresentar dados para a análise estatística sobre a
eficácia do imunizante. O documento é cobrado desde o último sábado,
diz a agência. Além disso, a autoridade sanitária afirma que recebeu
na quarta-feira, dados incompletos
sobre o estudo de imunogenicidade
da Coronavac. (AE)
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