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Boa Semana!
GOVERNO NOTIFICA 650 MIL PESSOAS A
DEVOLVER AUXÍLIO EMERGENCIAL: As
mensagens enviadas pelo Ministério da Cidadania
contêm o CPF do beneficiário e o link iniciado com
gov.br. Elas serão enviadas pelos números 28041
ou 28042. O ministério da Cidadania está
notificando, entre hoje (18) e amanhã (19) 650 mil
pessoas a devolver, voluntariamente, os recursos
recebidos por meio do auxilio emergencial.
“São trabalhadores que ao declarar o Imposto de
Renda Pessoa Física (IRPF) geraram DARF para
restituição de parcelas do Auxílio Emergencial,
mas que ainda não efetuaram o pagamento, ou
que receberam recursos de forma indevida por não
se enquadrarem nos critérios de elegibilidade do
programa”, disse Ronaldo Navarro, secretário de
Avaliação e Gestão da Informação (Sagi) do
Ministério da Cidadania.
Também estão sendo notificadas pessoas que
possuíam algum vínculo empregatício na época do
auxílio ou que já recebiam outro benefício do
governo como aposentadoria, seguro desemprego
ou que aderiram ao Programa Emergencial de
Manutenção do Emprego e da Renda. Quem tinha
renda incompatível com as regras do auxílio
também está sendo avisado.
ALERTA! FRAUDE VIA CORRESPONDÊNCIA:
Intimação falsa em nome da Receita Federal está
sendo enviada pelos golpistas por meio dos
Correios - A Receita Federal alerta para um golpe
aplicado por meio de correspondências. No mesmo
modelo de golpes feitos por e-mail, cartas que se
intitulam "Intimação para regularização de dados
cadastrais" são identificadas com o logotipo e o
nome da Receita Federal e direcionam o
destinatário para um endereço eletrônico que não
pertence
à
Receita
Federal.
As correspondências falsas não são enviadas pela
Receita
Federal.
A finalidade do golpe é tentar extrair dados fiscais
e bancários dos cidadãos. Em caso de
recebimento de carta como no modelo abaixo,
ignore a “intimação” e não acesse o endereço
eletrônico mencionado.

Quem precisar fazer alterações, regularizações e
consultas cadastrais deve utilizar o site da Receita
Federal. O serviço está disponível no e-CAC, para
acesso somente pelo próprio contribuinte ou seus
procuradores legais. Lembramos que é possível
acessa o e-CAC gerando um código de acesso,
acessar
caso não possua certificado digital.
ISS/SP - SUBPREFEITURAS VOLTAM A
ATENDER EM HORÁRIO CONVENCIONAL A
PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA
SEGUNDA
(23): As Praças de
Atendimento, situadas nas 32 subprefeituras,
funcionarão das 8h às 17h,
1
com três serviços
mediante agendamento prévio. Os demais devem
ser solicitados de forma online pelo SP156
As Praças de Atendimento, situadas nas 32
subprefeituras, voltam a funcionar em horário
convencional a partir de
d hoje segunda-feira (23). A
med
medida
tem como base o Plano São Paulo, do
Governo do Estado, que permite o retorno gradual
e seguro das atividades. Os serviços necessitam
de agendamento prévio.
APROVADA SUSPENSÃO DE CADASTRO
NEGATIVO DE PEQUENOS NEGÓCIOS NA
PANDEMIA Foi aprovado pelo Plenário e segue
PANDEMIA:
para a Câmara dos Deputados o PL 1585/2021
que suspende as inscrições de débitos dos
Microempreendedores Individuais
Individ
(MEI), das
Microempresas (ME) e das Empresas de Pequeno
Porte (EPP) no Cadastro Informativo de Créditos
não Quitados do Setor Público Federal (Cadin), até
seis meses após o término da pandemia de covidcovid
19. O Cadin é um banco de dados onde há o
registr de pessoas e empresas que possuem
registro
débitos com órgãos e entidades federais.
Fonte: Agência Senado (publicada em 19.08.2021)

Uma pausa ...
Pensando como Albert Einsten
"A
A vida é como jogar uma bola na parede:
Se for jogada uma bola azul, ela voltará
azul;
Se for jogada uma bola verde, ela voltará
verde;
Se a bola for jogada fraca, ela voltará
fraca;
Se a bola for jogada com força, ela
voltará com força.
Por isso, nunca "jogue uma bola na vida"
de forma
que você não esteja pronto a recebê-la.
recebê
A vida não dá nem empresta;
não se comove nem se apieda.
Tudo quanto ela faz é retribuir e transferir
aquilo que nós lhe oferecemos."
oferecemos.

Frase
rase da Semana:

Fique perto
de quem te
ilumina.

Boa Semana!
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