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Estudo da CNC aponta que 70% deste valor será para consumo imediato

Auxílio Brasil deve 
injetar, no mínimo, 

R$ 84 bi na economia
O programa substituiu o Bolsa Família, extinto no ano passado

Estudo da Confederação Na
cional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC), di
vulgado esta semana, analisa 
que o programa Auxílio Brasil 
deverá injetar na economia, ao 
longo deste ano, pelo menos 
R$ 84 bilhões, dos quais 70,43%, 
ou o equivalente a R$ 59,16 bi
lhões, deverão se transformar 
em consumo imediato, enquanto 
25,74% (R$ 21,62 bilhões) se des
tinarão para quitação ou abati
mento de dívidas e 3,83%, ou 
R$ 3,21 bilhões, serão poupados 
para consumo futuro.

O programa Auxílio Brasil 
substituiu o Bolsa Família, ex
tinto no ano passado, e teve suas 
primeiras parcelas mensais pagas 
aos beneficiários no último 18.

O economista da CNC, Fabio 
Bentes, explicou que o valor de 
R$ 84 bilhões foi apurado toman
do por base o benefício mínimo de 
R$ 400. “Como a gente não sabe 
quanto cada brasileiro vai rece
ber, porque depende de outras 
variáveis, a gente fez a conta por 

baixo. Como o benefício mínimo é 
de R$ 400 pago a 17,5 milhões de 
famílias, durante 12 meses, isso 
perfaz R$ 84 bilhões”, destacou.

A estimativa da CNC é que 
70% desse montante se destinará 
ao consumo imediato, mas não 
ao consumismo, até porque os 
elegíveis do antigo Bolsa Família 
estão na pobreza extrema ou na 
pobreza, afirmou Bentes. “Há ne
cessidades de curtíssimo prazo, 
por conta da pandemia e da letar
gia da economia, e as famílias vão 
ter que fazer frente a esses gastos 
com alimentação, com medica
mentos, serviços do dia a dia, 
transportes”, afirmou.

Do total de R$ 59 bilhões que 
deverão ir para o consumo ime
diato, a CNC estimou que pela 
estrutura de gastos do brasileiro, 
cerca de 47% são consumo no co
mércio e no setor de serviços. “A 
gente estima que R$ 28 bilhões 
devem chegar ao comércio”, pon
tuou. Isso significa um impulso de 
1% a 1,5% no faturamento anual 
do varejo nacional.

Bentes advertiu, entretanto, 
que isso não vai salvar as vendas 
do comércio em 2022. “Pode 
ajudar o comércio a ter um ano 
menos amargo no momento em 
que a expectativa para a eco
nomia, este ano, tem sido cor
rigida para baixo. A expectativa 
é que a economia cresça 0,3% 
este ano. Então, ajuda no sen
tido de disponibilizar um pouco 
mais de recursos para consumo, 
o que acaba aliviando um pouco 
mais o ano difícil que o comércio 
vai ter pela frente.”

ENDIVIDAMENTO - Dian
te do grau de endividamento 
da população, o porcentual de 
recursos destinado ao paga
mento de dívidas tende a ser 
relativamente alto dessa vez. 
Segundo dados do Banco Cen
tral (BC), 30,3% da renda média 
dos brasileiros estavam compro
metidos com dívidas no terceiro 
trimestre do ano passado, maior 
patamar da série histórica ini
ciada em 2005.
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Caro(a) Leitor(a), de forma bem simples, inflação é o 
quanto os preços de bens e serviços aumentam em 
um determinado período de tempo, o que implica na 
redução do poder de compra de nosso dinheiro, ou 

seja, quanto maior a inflação, mais dinheiro será necessário 
para se comprar a mesma coisa. 

O Brasil possui vários índices para medir a inflação, porém, 
o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) é o mais 
utilizado para se acompanhar a variação de preços, pois reflete 
hábitos de consumo das famílias com renda mensal entre 1 à 
40 salários mínimos.

As principais causas da inflação são: pressão por consumo, 
pressão de custos ou expectativas de inflação, porém, as duas 
primeiras são as mais comuns e que de fato têm grande relevân
cia em impulsionala para cima. 

Como curiosidade, em 1994, a inflação anual no Brasil chegou a 
mais de 4.900%. Imagine a velocidade com que os preços subiam. 

Muito bem, depois de apresentar o que é inflação de maneira 
formal, vamos conversar sobre suas consequências em nosso 
diadia, onde de fato as coisas acontecem. 

Um país com inflação alta gera diversas incertezas na economia 
e na vida das famílias, sendo que o maior impacto é sentido sobre 
os salários dos trabalhadores, pois nem sempre são reajustados no 
mesmo patamar e velocidade em que os preços sobem; Assim, o 
poder de compra se reduz e o custo de vida dispara. 

Com a inflação em alta, normalmente há elevação da taxa 
de juros para contem a força inflacionária, pois subindo o 
custo do dinheiro se reduz o consumo, forçando o mercado a 
reduzir seus preços.

Entretanto, aumentar a taxa de juros é uma atitude delicada e 
deve ser muito bem monitorada pelo Banco Central, pois ao elevar 
o custo de acesso ao dinheiro, naturalmente haverá uma redução 
do consumo, o que é bom para diminuir a inflação, porém, tal me
dida reduzirá a atividade econômica, prejudicando principalmente 
os setores produtivos da economia, podendo gerar desemprego.

Em mão completamente oposta, existe a deflação, que também 
é indesejável. Imagine o prejuízo gerado se um comerciante vender 
amanhã mais barato que hoje. Nunca vai ter lucro e vai quebrar.

Este assunto é interessante, amplo, complexo e está direta
mente presente em nossas finanças diárias. Portanto, se você ficou 
com alguma dúvida, me manda um email que te explico.

Meu email é: falandofacil123@gmail.com

Sérgio Biagioni Junior é Planejador Financeiro Pessoal, 
formado em Adm de Empresas, Pós Graduado em Banking, 
MBA em Controladoria e Custos e Pós Graduado na PUC-RS 
em Planejamento Financeiro e Finanças Comportamentais. 
Certificado CEA-Anbima.

Entendendo a inflação

Família & 
Finanças
Por Sérgio Biagioni Junior 

n economia
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Com Coronavac liberada, 
Doria confirma dose inicial 
para todas as crianças de 
S.Paulo em três semanas 

O governador João Doria confirmou 
nesta quinta-feira (20) o prazo de três se-
manas para aplicação da dose inicial con-
tra a Covid-19 em todas as 4,3 milhões de 
crianças de São Paulo. Com aval da Anvisa, 
haverá uso imediato de 8 milhões de doses 
da Coronavac nos 645 municípios paulistas. 
Outros 7 milhões de vacinas serão oferecidas 
a Estados e Prefeituras que tiverem interesse 
no imunizante do Instituto Butantan.

“É mais um momento histórico em defesa 
da ciência e da vida este início da vacinação com 
a Coronavac, a vacina do Butantan, de crianças 
de seis a 11 anos”, afirmou Doria. “Quero cum-
primentar e agradecer à Anvisa pela postura 
em defesa da vida, da existência e do direito 
dos brasileiros de optarem pela vacina para sua 
proteção e de seus filhos”, acrescentou.

As primeiras aplicações infantis com a 
Coronavac começaram às 14h38 desta quinta, 
com a imunização de Caetano de Jesus Mar-
tins Moreira, de 9 anos, e Camila Pastore, de 
10, na Escola Estadual Brigadeiro Faria Lima, 
na zona oeste da capital. Ao todo, cem crianças 
foram vacinadas nesta unidade nesta quinta.

No momento, há 274 unidades de ensino 
autorizadas pela Secretaria de Estado da Edu-
cação e 11 prefeituras da Grande São Paulo e in-
terior para apoio à campanha de vacinação nos 
5,2 mil postos das 645 cidades paulistas. As 
escolas selecionadas são de fácil acesso e tam-
bém possuem espaços adequados para receber 
crianças com comorbidades ou deficiências.

Também nesta quinta, Doria apresentou o 
calendário detalhado de vacinação infantil con-
tra a Covid-19. Até o dia 10 de fevereiro, 850 
mil crianças com comorbidades e deficiências, 
além de indígenas e quilombolas de 5 a 11 anos 
podem tomar a primeira dose.

Paralelamente, as prefeituras também 
poderão imunizar outras 3,4 milhões de crian-
ças por faixa etária. Até 30 de janeiro será a vez 
das com idade entre 9 a 11 anos. Entre 31 de 
janeiro e 10 de fevereiro, a campanha vai priori-

zar aquelas de 5 a 8 anos. É importante salien-
tar que as crianças de 5 anos só podem receber 
o imunizante da Pfizer, enquanto as demais 
poderão ser protegidas pela Coronavac.

O Governo de São Paulo estima que todas 
as crianças paulistas recebam a primeira dose 
até a primeira quinzena de fevereiro. Segundo 
a Secretaria de Estado da Saúde, a capacidade 
diária de vacinação pode superar 250 mil aten-
dimentos com adesão maciça da população e 
disponibilidade de doses.

O cronograma completo da vacinação 
infantil está disponível no site www.vacina-
ja.sp.gov.br. A página também oferece ser-
viço de pré-cadastro para que pais e respon-
sáveis agilizem o atendimento das crianças 
em todo o estado.

MINISTÉRIO DA SAÚDE - O Governo do 
Estado já informou o Ministério da Saúde que 
o Instituto Butantan pode firmar um novo con-
trato de fornecimento de doses ao PNI (Plano 
Nacional de Imunizações). Em 2021, 100 mil-
hões de doses da Coronavac abasteceram o país 
desde o dia 17 de janeiro, quando São Paulo ini-
ciou a vacinação em todo o Brasil.

Reportagem Local

Anvisa aprova uso 
da Coronavac em 

crianças e adolescentes 
de 6 a 17 anos

A Agência Nacional de Vigilância Sani-
tária (Anvisa) aprovou no início da tarde 
desta quinta-feira (20) o uso da vacina 
Coronavac, produzida pelo Instituto 

Butantan, em crianças e adolescentes 
de 6 a 17 anos que não sejam imuno-
comprometidos. A aprovação foi por 

unanimidade.
Apresentação técnica da agência demon-

strou a segurança e efetividade da apli-
cação de duas doses da Coronavac, 

com intervalo de 28 dias, na população 
pediátrica. Até então, a única vacina 
aprovada no Brasil para a população 

pediátrica era a da Pfizer, que já começou 
a ser aplicada em crianças de 5 a 12 anos.
O Instituto Butantan pediu a aprovação 
da Coronavac para a faixa etária de 3 a 

17 anos. A análise técnica da Anvisa, no 
entanto, considerou que os dados apre-
sentados até agora são robustos apenas 

para a faixa etária de 6 a 17 anos.
Estudo técnico da Anvisa indica, ain-
da, que a Coronavac não deverá ser 

aplicada em crianças imunocompro-
metidas (como aquelas em tratamento 

para câncer) porque ainda faltam dados 
sobre os benefícios para esta população.

AE

n pandemia

As primeiras aplicações infantis com a 
Coronavac começaram nesta quinta na 
EE Brigadeiro Faria Lima, na zona oeste

Governo do Estado de SP
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Passe Domingão reduz a passagem para R$ 2 e o Cartão SOU Único 
permite a conexão no transporte sem necessidade de uso dos terminais

O usuário do transporte coletivo de   terá 
mais benefícios a partir de fevereiro: o Passe 
Domingão e Cartão SOU Único, que facilitarão 
a vida dos passageiros do sistema municipal.

O Passe Domingão permitirá que o ci-
dadão utilize o transporte coletivo aos do-
mingos e feriados com a tarifa de R$ 2. O 
Cartão SOU Único possibilita a integração 
dentro das linhas municipais por prazo de 
uma hora. Os dois programas começam a 
valer no dia 6 de fevereiro.

Segundo Filippi, juntamente com o secre-
tário de Transportes, José Evaldo Gonçalo, 
os benefícios são fruto de busca da melhoria 
constante do sistema municipal, atualmente 
administrado pela concessionária Suzantur, 
sem aumentar custos ao usuário. Para quem 
possui o Cartão SOU+ Diadema, a tarifa está 
congelada a R$ 4,25 há três anos.

Sobre o Cartão SOU Único, prefeito e se-

cretário explicaram que o projeto funcionará 
nos moldes do Bilhete Único de São Paulo. 
“Vai valer para todas as linhas. O passage-
iro poderá pegar quantos ônibus quiser no 
período de uma hora, desde que seja no mes-
mo sentido. Em algumas situações, ele não 
precisará mais ir até o terminal para fazer a 
integração física”, afirmou Filippi. “O mora-
dor do Eldorado que quiser ir ao Campanário 
não precisará ir ao terminal para fazer a inte-
gração. Pode descer no ponto de ônibus que 
for mais conveniente e pegar o coletivo com 
o Cartão SOU Único”, emendou.

Em relação ao Passe Domingão, Filippi 
destacou que  “é para os moradores terem 
condições de curtir a cidade. Podem ir ao 
Parque do Paço, ao parque do Eldorado, ir ao 
Teatro Clara Nunes ou levar as crianças para 
passear na Praça da Moça”.

Reportagem Local

Diadema terá 
Passe Domingão 
e integração nas 

linhas municipais

VALE TRANSPORTE SOCIAL 

O prefeito José de Filippi Junior anun-
ciou que o próximo benefício no setor  
será o Vale Transporte Social, que vai 

atender principalmente as pessoas 
que estão procurando emprego e que 

não usam o transporte coletivo por 
falta de condições. “Vamos fazer um 

plano junto como Emprega Diadema. 
Faltam apenas os últimos ajustes para 

a gente não cometer injustiça e que 
todos possam usufruir”, destacou.

n transporte público
Divulgação/PMD

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

PROMOÇÃO 
JANTAR  

Oferecemos 25 tipos de carnes nobres, saladas 

variadas,  Sushi, Sashimi e Camarão
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Brunão está apto 
a receber jogos do 

Campeonato Paulista
O Estádio Bruno José Daniel está apto a receber os jogos do Esporte Clube Santo André na tempo-

rada 2022.  Nesta semana ocorreu a renovação dos últimos laudos que estavam pendentes, com a visita 
do Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária e Polícia Militar, estendendo os prazos do Auto de Vistoria, 
condições de higiene, prevenção e combate de incêndio, segurança e vistoria de engenharia.

O estádio ganhou pintura, reformas e um novo gramado sintético, se tornando um dos equipamentos 
esportivos de médio porte mais modernos do Brasil. O primeiro jogo no Brunão acontecerá no próximo dia 
30, diante do Corinthians, às 18h30, válido pela segunda rodada do Campeonato Paulista da Série A-1, a 
elite estadual. Além desta competição, o time andreense disputará a Série D do Brasileiro nesta temporada.

Na primeira divisão do futebol paulista, o Santo André estreia no Paulista na terça-feira (25), dian-
te do Botafogo, às 19h, em Ribeirão Preto. Depois, realizará duas partidas consecutivas no Brunão. A 
primeira contra o Corinthians, domingo, e em seguida na quarta-feira (2), no dérbi regional, diante 
do São Bernardo, às 19h.

n futebol

Reportagem LocalAlex Cavanha/PSA



folhadotrólebus    08 Edição de 21 a 27 de janeiro de 2022lazer

REGISTRO INPI Nº 915.593.040-92 - Publicado pelo GRUPO ABCD DE JORNAIS LTDA. 
- CNPJ 59.161.521/0001-73 - Administração - Publicidade - Parque Gráfico e Redação: Av 
Alda nº 549 - Centro - Diadema - SP - Caixa Postal 246 - Cep 09910-170 - Telefax: 4057-
9000 - Fundação: 29/11/1990 - Circulação: Semanal - Distribuição: Zona Sul, ABCD 
e Zona Leste de São Paulo em todos os terminais da Rede Metropolitana de Trólebus, 
co  mércio, shopping centers, bancas e residências. Diretor Responsável: Alicio Capel - 
Diretor Comercial: Elidio Capel. Impressão: GRUPO ABCD DE JORNAIS. Fone:/fax: 
4057-9000 -  e-mail: jornalismo@diarioregional.com.br

A adaptação da famosa canção de Renato Rus-
so é uma história de amor que acompanha o rela-
cionamento de Mônica e Eduardo, que precisam 
superar as muitas diferenças para viver um grande 
amor na Brasília dos anos 80.

“O filme é uma delicada história de amor que fala, 
entre outras coisas, sobre como é possível amar e res-
peitar quem pensa muito diferente de você. Em algu-
ma medida, todos já foram o Eduardo ou a Mônica em 
alguma relação”, define o diretor René Sampaio. “Era 
muito importante para a gente ser fiel ao espírito do 
Renato. Das músicas compostas por ele, esta é a mais 
solar. Então, a ideia era manter essa energia”, acres-
centa Bianca De Felippes.

Gabriel Leone e Alice Braga trabalharam juntos 
pela primeira vez e vivem os dilemas dos personagens 
que se apaixonam e começam um relacionamento, 
mesmo tendo idades e personalidades completamente 
diferentes. Também estão no elenco Otávio Augusto 
(como Bira, avô de Eduardo), Juliana Carneiro da 
Cunha (Lara, mãe de Mônica), Victor Lamoglia (Iná-
cio, amigo de Eduardo), Bruna Spínola (Karina, irmã da 
Mônica) e Fabrício Boliveira em participação especial.

Com roteiro assinado por Matheus Souza em par-

Um dos lançamentos nacionais mais aguarda-
dos de 2022, o longa-metragem “Eduardo e Môni-
ca”  chegou, nesta quinta-feira (20), nos cinemas. 
Inspirado nos populares personagens criados por 
Renato Russo, a comédia romântica marca a re-
edição da parceria entre o diretor René Sampaio 
e a produtora Bianca De Felippes, responsáveis 
também por “Faroeste Caboclo” (2013), outro 
grande sucesso da banda brasiliense Legião Urba-
na, cuja adaptação cinematográfica foi vista por 
mais de 1,5 milhão de espectadores.

Com Alice Braga e Gabriel Leone nos papéis-
título, o filme percorreu renomados festivais 
internacionais, como os de Miami e Edmon-
ton, onde conquistou em 2020 o prêmio de 
Melhor Filme. O longa tem produção da Gávea 
Filmes, Barry Company e Fogo Cerrado Filmes, 
coprodução da Globo Filmes e distribuição da 
Downtown Filmes e Paris Filmes.

‘Eduardo e Mônica’ chega aos cinemas; casal 
de amigos inspirou Renato Russo na canção

ceria com Claudia Souto, Michele Frantz e Jéssica 
Candal, o filme se passa em 1986, ano de lançamen-
to do disco ‘Dois’, da Legião Urbana, e o espectador 
atento vai encontrar homenagens a emblemáticos 
eventos do período. A trilha sonora original foi com-
posta por Lucas Marcier, Fabiano Krieger e Pedro 
Guedes, do ARPX Estúdio. 

A MÚSICA - Renato Russo (1960-1996) se ins-
pirou em diversas pessoas conhecidas para criar os 
personagens Eduardo e Mônica de sua célebre canção, 
que foi apresentada pela primeira vez, em 1982, no ál-
bum “O Trovador Solitário”, com apenas voz e violão. 
A versão mais conhecida é a regravação que aparece no 
álbum “Dois”, de 1986, com um final diferente. 

A inspiração para Mônica foi sua grande amiga 
Leonice de Araújo Coimbra, ou apenas Leo Coimbra, 
casada com Fernando Coimbra, hoje embaixador do 
Brasil no México. Casados há 42 anos, eles se tornaram 
a inspiração oficial para os personagens.

“Da canção, só me encaixo quando ele diz que 
Mônica adorava os filmes de Godard e tinha tinta no 
cabelo – como sou artista plástica, às vezes tinha mes-
mo tinta no cabelo”, destacou Leonice em 2004.

Reportagem Local e AE

n COMPORTAMENTO

Divulgação 
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