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Estamos no Outono, uma estação 
que costuma carregar uma certa 
nostalgia, pelo desfolhar da vege-
tação, sobretudo das árvores. São 
tantas folhas amareladas caídas ao 
chão, que nos remetem à introspec-
ção. Neste Outono, porém, como 
no do ano passado, estamos ainda 
mais nostálgicos, pelo enfrentamen-
to de uma Pandemia perversa, que 
nos impõe o isolamento social, 
negando-nos os abraços reconfor-
tantes e o convívio gratificante com 
familiares e amigos, amigos como 
nós da ANFIP/RJ.

Têm sido momentos tristes, com 
tantas perdas sofridas de colegas ou 
seus familiares, associados ou não. 
Entretanto, em nossas mentes esta-
rão sempre presentes, na lembrança 
dos bons momentos curtidos juntos, 
das lutas enfrentadas, das alegrias 
pela participação em nossas festas 
e comemorações. A saudade é uma 
garantia de que todos permanecem, 
de alguma forma, vivos entre nós.

Ficam nossas saudades dos cole-
gas queridos e nossos sentimentos 
de eterno agradecimento pelos anos 
de convívio. 



Página 3

ANFIP - Ações Judicias em execução 
e seus respectivos patronos

3,17% (Mandado de Segurança-MS 6864) - Escritório Mota Advogados & Associados
Há duas situações. A primeira diz respeito àqueles exequentes que não possuem outra ação com o mesmo objeto, 

e a segunda refere-se aos que tem essa mesma rubrica defendida simultaneamente pelo Sindifi sco Nacional (MS 
4151). Quanto à primeira, os processos continuam com andamento normal. Em relação à segunda, o escritório 
aguarda a proposta de acordo com os cálculos oferecidos pela Advocacia Geral da União aos exequentes do MS 
4151, e aqueles que autorizarem o seu prosseguimento é que terão que desistir da Ação executada pela ANFIP. 
Ocorre que, na live da ANFIP de 6 de maio último, o escritório trouxe a notícia de que o Ministro Ribeiro Dantas, após 
Agravo de Instrumento interposto pelo INSS, argüindo a litispendência dos exequentes do MS 4151, reconheceu 
um confl ito de coisa julgada entre os dois MS em virtude da identidade de partes. Segundo o escritório “trata-se de 
decisão absurda do ponto de vista jurídico e da justiça e, por se tratar de um MS que já transitou em julgado há mais 
de 15 anos, a decisão possa ser revista pelo Superior Tribunal de Justiça-STJ”. Finalizando, a advogada Priscila 
Abritta lembrou a todos que a decisão foi dada em um único processo, não sendo replicada nas demais execuções 
que não tiveram julgamento. 

28,86% (Ação Ordinária-AO 9300100807) - Escritório Mota Advogados & Associados
O escritório recebeu intimação para que a ANFIP apresentasse os cálculos. Segundo a advogada isso atrasaria 

ainda mais o processo, pois o INSS apresentaria impugnação e o juiz acabaria tendo que remeter para a Contadoria 
Judicial. Assim, o escritório solicitou ao juiz que os processos sejam encaminhados primeiro para a Contadoria e 
posteriormente para manifestação das partes. “A gente precisa, na realidade, ter os cálculos da Contadoria prontos, 
pois estando com eles, já podem ser homologados...”, destacou a advogada Mariana Velho.

 GIFA (MS 20043400048217-8) - Escritório Innocenti Advogados
Os advogados do Escritório reuniram-se na ANFIP para avaliar a proposta de acordo apresentada pela Procuradoria-

-Geral da União (PGU), e discutir estratégias de atuação na execução do processo. A ANFIP informa que tão logo seja 
apresentada a proposta de acordo ela será encaminhada aos exequentes para manifestação.

GDAT (MS 199934000284698) - Escritório Dr. Aldir Passarinho
A ANFIP nos traz a informação de que o processo foi digitalizado, fato esse que torna o seu andamento mais célere. 

Até o fechamento dessa edição a entidade  ainda aguardava o julgamento do Agravo em Recurso Especial no Supe-
rior Tribunal de Justiça e do Agravo em Recurso Extraordinário no Supremo Tribunal Federal. Assim, os precatórios 
continuam bloqueados.

AO 10075935320184013400 – Advocacia Velloso
A ação visa garantir a paridade no pagamento do Bônus de Efi ciência. Foi julgada improcedente em primeira 

instância e, atualmente, aguarda o julgamento do recurso contra essa decisão.

MS 35.500 – Farag Advogados Associados
A ação foi proposta contra a decisão do Tribunal de Contas da União-TCU, que proibiu o pagamento do Bônus 

de Efi ciência aos aposentados e pensionistas. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal-STF entendeu que o TCU 
não tinha competência para apreciar a constitucionalidade do Bônus e, com essa decisão, fi cou garantido o paga-
mento dessa rubrica  aos aposentados e pensionistas.

Acão Direta de Inconstitucionalidade - ADI do Bônus de Efi ciência - Amicus 
Curiae 6.562 – Escritório Heleno Torres
 A ADI foi ajuizada pelo Procurador Geral da República contra artigos da Lei 13.464/2017, que instituiu o paga-

mento do Bônus de Efi ciência e produtividade. O Objetivo da ANFIP ao ingressar como Amicus Curiae na ADI é 
evitar que ocorram perdas salariais para os seus associados, assim como, se mantido, seja pago de forma paritá-
ria. O Ministro Gilmar Mendes deferiu o ingresso da ANFIP como Amicus Curiae na ADI.
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 I Concurso de Contos, Histórias e Poesias 
dos Auditores Fiscais em Quarentena 

•1º lugar – Walter de Carvalho Parente – Distopia (Conto)

•2º lugar – Paulo Marcelo Soares da Silva- Folhas de Outono (Conto)

•3º lugar – Manoel Lucena dos Santos – A história e o ladrão (Conto)

A Comissão concedeu ainda sete Menções Honrosas, 
conforme a seguir: Walter de Carvalho Parente – Espi-
nhos da alma / Conto ou história; Walter de Carvalho 
Parente – O nascimento de Aristeu / Conto; João Francis-
co de Paula Gomes – Vô Quicas e as histórias de Gaia / 
Conto ou história; Ana Maria da Silva Costa – As Helenas 

/ História; José de Arimatéa R. Braz – Conviver / Conto; 
Regina Ruth Rincon Caires – Mil e uma noites / Conto ou 
história e Zaíra Ramos Benitez – Este lixo (não) é meu! / 
Conto. E, também destacou a belíssima obra “A Libélula 
e o Pequeno Príncipe”, escrita por Raimunda Gomes de 
Oliveira, obra que emocionou a todos os julgadores. 

A ANFIP defi niu o período de 18 a 21 de setembro para a realização da XXVIII Convenção Nacional. Diante do 
exposto, obedecendo os prazos fi xados no Estatuto (art. 61) e no Regulamento Eleitoral (art. 2º), as eleições para a 
escolha dos Convencionais que representarão as regionais e representações serão realizadas, em cada unidade da 
federação, no dia 2 de agosto de 2021.  Em breve, os eleitores votantes receberão as informações sobre os proce-
dimentos para a candidatura e votação.

A mesa Coordenadora do Conselho Deliberativo fi naliza o Regulamento Eleitoral que regerá as eleições na 
entidade. Ano passado, em decorrência da pandemia, o evento não pode ser realizado, considerando que para 
a sua efetivação o estatuto prevê somente o voto presencial. Assim, os mandatos dos atuais Conselhos foram 
estendidos conforme Resolução CD nº 41, de 30/09/2020. Portanto, tão logo concluído o Regulamento Eleitoral, 
os eleitores votantes estarão recebendo as informações necessárias para a escolha dos novos diretores e demais 
membros dos Conselhos da ANFIP-RJ.  

URP – AO 92.00.04188-4 - Advogados da ANFIP
As Requisições de Pagamento de Pequeno Valor-RPV estão sendo liberadas aos poucos pelo TRF-1 e os valores 

originais orbitam em torno de R$500,00 (quinhentos reais), porque foram depreciados em mais de 90% e se referem 
apenas aos meses de abril e maio de 1988.

ENFOSSADOS - Escritório Mota Advogados & Associados
Ação de cobrança, não coletiva, visando o pagamento de valores retroativos decorrentes do reconhecimento admin-

istrativo da progressão funcional. As Informações sobre o seu andamento podem ser obtidas na ANFIP. 

AÇÕES JUDICIAIS

CONCURSO

Após avaliação em mais de centenas de trabalhos, a Comissão 
Julgadora do Concurso, composta por Álvaro Sólon de França Goiás), 

Aniceto Martins (Rio de Janeiro), Dulce Wilennbring de Lima (Rio Grande do Sul), 
Elias Alves Santos (Paraíba) e Airton Claudino (Amazonas), 

premiou nas primeiras colocações os colegas:

ELEIÇÕES

CONVENCIONAIS DA ANFIP

CONSELHOS EXECUTIVO, DELIBERATIVO 
E FISCAL DA ANFIP-RJ 
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Imposto de Renda – live série Anfi p 
esclarece dúvidas sobre o tema

Leônidas começou sua exposição 
falando sobre as novidades da decla-
ração do IMPOSTO DE RENDA deste 
ano e alertando as pessoas sobre a 
prática de golpes usando o nome da 
RFB. “Jamais acreditem nesses e-
-mails que chegam dizendo que é da 
Receita, porque a Receita não manda 
e-mail. Exceto um SMS [mensagem 
de texto pelo celular] para dizer que a 
pessoa precisa acessar a caixa postal 
DENTRO DO eCAC. Fora isso, não 
clique em nenhum link, nem envie da-
dos pessoais. Nada de clicar em link 
direto para a caixa postal da Receita. 
Isso não existe. Não caia nesse gol-
pe!”, enfatizou o Auditor Fiscal.

Seguem os principais assuntos 
comentados durante a Live. 

Sobrepartilha: Até o ano passado, 
quando a pessoa fazia um inventário 
e achava que estava tudo terminado, 
descobria que tinha a necessidade 
da sobrepartilha. Nesses casos, o 
contribuinte tinha que retifi car aquela 
partilha para transformar em declara-
ção intermediária de espólio e, aí sim, 
fazer uma nova declaração de fi nal 
de espólio. A partir de 2021, o progra-
ma evoluiu e permite que a pessoa 
diga se está fazendo uma partilha. 
Então, alguém que já terminou o in-
ventário até 2020, se vier a fazer uma 
sobrepartilha no ano seguinte, vai 
simplesmente precisar da declaração 
de sobrepartilha e não vai precisar re-
tifi car a anterior. O programa já está 
preparado para isso.

Auxílio emergencial: Quem rece-
beu o benefício ao longo de 2020 e 
teve outros rendimentos tributáveis 
superiores a R$ 22.847,76, que é o 
limite de isenção do IR, está obrigado 
a declarar o valor do auxílio e a devol-
ver o valor recebido, já que recebeu 
indevidamente. Caso não seja feita a 
declaração, o CPF da pessoa fi cará 
pendente de regularização, acarre-
tando uma série de inconvenientes 
ao contribuinte, como bloqueio da 
conta bancária, dentre outros.

Dependente que recebeu auxí-
lio emergencial: Se a pessoa tem 
um dependente que recebeu auxí-
lio emergencial, e os rendimentos 
ultrapassam o valor de isenção, o de-
pendente também terá que devolver 
o valor do benefício. Caso não queira 
declarar esse dependente, via de re-
gra, a devolução do valor do auxílio 

emergencial é maior do que a pessoa 
teria colocando o dependente, porque 
a devolução do benefício é integral. 
Portanto, não vale a pena declarar 
dependente que tenha recebido auxí-
lio emergencial.

Possibilidade de receber a resti-
tuição em conta pagamento: Até o 
ano passado era possível receber a 
restituição apenas em conta corrente 
ou poupança. A partir de 2021, o con-
tribuinte também poderá receber em 
conta pagamento, aquela que a pes-
soa simplesmente tem o cartão e vai 
ao banco para receber.

Criptoativos: Agora é possível decla-
rar os criptoativos e as diversas moedas 
virtuais, pois foram criados códigos no 
sistema para esse tipo de informação.

Atualização do Java e downlo-
ad: Outra novidade nesse ano é a 
possibilidade de fazer a declaração 
do IR diretamente no site da Recei-
ta, sem precisar baixar ou atualizar o 
programa ou ter o Java instalado no 
computador.

Renda variável: Aplicação em bol-
sa de valores. Precisa saber o valor 
de lucro e recolher o DARF. É normal 
que as corretoras informem esses 
valores ao investidor, do contrário, a 
própria pessoa tem que fazer os cál-
culos de venda, prejuízos e lucros e, 
ao apurar, ao fi nal, terá o valor da ren-
da variável. Em geral, as corretoras 
dão esses valores para os clientes.

Dedução de prótese cardíaca: A 
legislação prevê as próteses ortopé-
dicas. No caso de outras próteses, 
se o médico ou a clínica adquire a 
prótese e inclui isso na nota fi scal ou 
no recibo, é dedutível. Se a compra 
for feita pelo próprio paciente, ele 
não pode deduzir. O indicado é que a 
compra seja feita pelo próprio médico 
ou clínica para que seja dedutível.

Campanha de destinação: Ao lon-
go do ano você pode contribuir com 
até 6% do que será seu imposto devi-
do. Na própria declaração é possível 
deduzir, mas aí será um pouco me-
nor, sendo 3% para um dos fundos e 
outros 3% para outro. É possível des-
tinar o imposto devido para o Fundo 
da Criança e da Adolescência, para 
o Fundo do Idoso e existem outros 
fundos. Isto é importante porque o 
contribuinte tem a oportunidade de 

decidir onde o valor deverá ser aplica-
do. O próprio programa dá as opções 
de fundos a serem destinados os va-
lores.

Informe do plano de saúde: O pro-
grama não importa arquivos que não 
sejam aqueles gerados pela Receita. 
O contribuinte que tem certifi cação 
digital consegue importar todos os 
dados preenchidos no ano anterior, 
a declaração já vem pré-preenchida. 
Para quem não tem a certifi cação 
digital, a partir deste ano, pode bus-
car essas informações no portal Meu 
Gov.br, que deve ser autenticada com 
informações sigilosas.

Pensão recebida do exterior: 
Sempre que se recebe algum ren-
dimento do exterior, a pessoa é 
obrigada a pagar o carnê leão. No 
momento em que você receber esse 
valor, é preciso fazer a conversão da 
moeda recebida para o real na data 
do recebimento.

Brasileiros que residem no 
exterior: A pessoa deixa de ser con-
tribuinte brasileiro quando, ao sair 
do país, informa à Receita a data de 
permanência no exterior, ou quando 
a pessoa sai do país e fi ca mais do 
que 12 meses ausente. Nesse caso, 
a partir desse período, deixa de ser 
contribuinte automaticamente. Há 
ainda a opção de declarar a saída de-
fi nitiva e não pagar mais nada sobre 
o que receber fora do país. Se não 
for informado, terá que pagar imposto 
sobre todos os seus rendimentos.

Pensão alimentícia: Para quem 
paga o valor da pensão, esse valor 
é dedutível. Então, para quem re-
cebe esses valores são tributados. 
Dependendo do valor, não é vantajo-
so colocar o fi lho como dependente. 
Então, pode ser feita uma declaração 
separadamente, só do fi lho.

Recebimento de aluguel: A pessoa 
é obrigada a pagar o imposto sobre 
o valor do aluguel recebido, mesmo 
os contribuintes que têm isenção por 
ter idade acima de 65 anos. Esses 
valores devem ser recolhidos men-
salmente, por meio do carnê-leão.

Caso a sua dúvida não tenha si-
do esclarecida, a ANFIP se coloca 
à disposição para responder ou 
encaminhar as perguntas para o 
Auditor Fiscal Leônidas Quaresma. 

O evento foi realizado no dia 7 de abril e contou com a participação do Auditor 
Fiscal da Receita Federal do Brasil aposentado, e especialista no assunto, 

LEÔNIDAS QUARESMA
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ANFIP-RJ EM AÇÃO, mesmo em meio à pandemia
Reservamos esse espaço para 

agradecer a dedicação dos nossos 
Colaboradores, Maria Teresa, Rosana 
Soares, Jessica Constant, Liufan Ca-
bral, Paulo Henrique, Elias e Franklin 
(recentemente falecido), pela continui-
dade dos trabalhos da Entidade em 
meio à pandemia da COVID-19.

Agradecemos também a cada um dos 
membros dos três Conselhos da Asso-
ciação, fundamentais no acolhimento, à 
distância, dos associados nesse perío-
do. Em breve poderemos nos encontrar, 
apertar as mãos e abraçar-nos. Esse 

dia está cada vez mais próximo. Por-
tanto, animem-se! Continuando com as 
precauções devidas venceremos essa 
batalha.

Conforme já havíamos noticiado, des-
de setembro passado retornamos com 
o funcionamento presencial da sede 
social, em dias alternados (segundas, 
quartas e sextas-feiras) e nos horários 
de 8:30h às 15:30h. Recomendamos, no 
entanto, telefonar antes, pois imprevis-
tos acontecem, haja vista que estamos 
reduzidos a dois Colaboradores presen-
tes no local. Nossa Central telefônica 

continua informando os contatos para a 
comunicação com a Entidade. 

 Na foto da capa vemos, da esquerda 
para a direita: Paulo Henrique, Maria Te-
resa, Rosana Soares, Liufan* e Jéssica.  
A foto foi registrada na última festa de 
fi nal de ano, realizada em dezembro de 
2019 no Hotel Windsor Flórida. 

(*) Liufan, conclui seus estudos em 
julho próximo, e nos deixou no mês de 
abril, em busca de novas oportunidades 
profi ssionais. A ANFIP-RJ deseja ao 
nosso colaborador de tantos anos muito 
sucesso nesse novo caminho.

Campanha Doação NATAL SOLIDÁRIO
O CENTRO DE PROMOÇÃO 

SOCIAL ABRIGO DO CRISTO RE-
DENTOR-CPSACR foi a instituição 
benefi ciada com a campanha Natal 
Solidário realizada pela nossa As-
sociação. Trata-se de entidade de 
acolhimento institucional de longa 
permanência para idosos, com capa-
cidade de atendimento para até 300 
(trezentos) pessoas, assim distribu-
ídas: 260 (duzentos e sessenta) no 
acolhimento institucional em situação 
de vulnerabilidade e risco social e 40 
(quarenta) no equipamento de Média 
Complexidade (Centro-Dia).

A primeira visita que realizamos ao 
Abrigo aconteceu em janeiro deste 
ano, oportunidade em que pudemos 
perceber o quanto as doações pa-
ra essas instituições que abrigam 

Dúvidas sobre Imposto de Renda? 
O colega Leônidas Quaresma, que aposentou-se no ano passado, fundou, recentemente, a LQ CONSULTORIA E AS-

SESSORIA TRIBUTÁRIA, uma empresa especializada nos mais diversos assuntos relacionados ao imposto de renda.
A LQ Consultoria está localizada na Avenida Treze de Maio nº 41, sala 1.201 – Centro, Rio de Janeiro/RJ, e os agen-

damentos podem ser feitos pelos telefones (21) 999763686 e (21) 31492014.
A ANFIP-RJ aproveita a oportunidade para agradecer ao Leônidas pelo carinho e atenção que sempre dispensou a 

nossa associação e deseja muito sucesso ao colega nessa nova empreitada. 

pessoas idosas são importantes 
para a continuidade desses locais 
que prestam atendimento para es-
sa população tão carente de afeto e 
condições de se manter ou de serem 
mantidos pelos seus entes queridos. 

Desde aquele dia começamos a discu-
tir sobre como nossa entidade poderia 
ajudar a instituição. O fato de ainda es-
tarmos convivendo com uma pandemia 
também trouxe muita difi culdade em ad-
quirir alguns itens que sabíamos ser de 
grande utilidade, ora nos deparávamos 
com a indisponibilidade do produto, ora 
com prazos de entrega etc... 

Até que fomos novamente con-
tatados pela Sra. Lícia Matescco, 
Superintendente da Proteção Social 
Especial da Secretaria de Desenvol-
vimento Social e Direitos Humanos 

do Estado do Rio de Janeiro, que nos 
perguntou sobre a possibilidade de 
doarmos as cortinas para uma das 
unidades do Centro, a São Lucas. 
Não conhecíamos a unidade São Lu-
cas, pois na visita anterior a diretora 
do Abrigo, Sra. Claudia Cristina Praxe-
des, que é Assistente Social, cumpria 
agenda externa naquele dia. Mas, já 
sabíamos do processo de melhoria 
pelo qual passava a citada unidade. 
Voltamos ao local no dia 5 de maio, 
data em que a Sra. Claudia nos levou 
para conhecer a unidade São Lucas 
e, nessa oportunidade, percebemos 
a necessidade do item solicitado. Já 
começamos a contatar fornecedores 
para a compra do tecido, para em 
seguida dar início ao processo de 
confecção  

A atualização é importante para que você seja contatado com mais brevidade, 
principalmente nos casos de encaminhamento das orientações sobre ações judiciais. 

1) ANFIP: No site da ANFIP acesse o banner ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. Será solicitado o 
seu CPF e a senha de acesso. Caso você não possua ou tenha esquecido sua senha de aces-
so, que é a mesma da  área restrita do site, contate a ANFIP por meio dos seguintes contatos: 
Telefones: 08007016167, 61-32518100 ou 61-983665999  -  email: cadastro@anfi p.org.br

__________________________

2) ANFIP-RJ: Caso você não tenha recebido o nosso email solicitando atualização cadastral, 
favor entrar em contato com a nossa entidade.
Telefones: (21) 2509-8771 e (21) 2242-7472  - email: anfi p-rj@anfi p-rj.org.br  

ATUALIZE SEUS DADOS JUNTO À ANFIP E A  ANFIP-RJ
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HOMENAGENS

AMÉRICO PEREIRA DO AMARAL, ANGELICA AYRES PAULINA, BERNADETTE 
VIVEIROS DE MOURA, CARLOS MOREIRA DA SILVA, CARMEN PENTAGNA PA-
CIULLO, CARMEN TEIXEIRA HOELTGEBAUM, DELVA IONE LUCAS PINHEIRO, 
DURVALINO PERES DA SILVA, EDSON RIBEIRO, EVANIO FERREIRA DA SILVA, 
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É muito difícil trazer, neste Informativo, algo tão triste, mas sabemos que 
onde estejam hão de perceber o quanto a nossa Associação, por seus órgãos 
diretivos, e todos os seus companheiros de tantos anos sentem as suas au-
sências e rogam que tenham alcançado a paz que tanto merecem.
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NOBREGA LEAL e THEREZINHA NOBREGA DE ALMEIDA, lembrados pelos seus 
pares de Volta Redonda,  e também de muitos outros que nos deixaram ao longo de 
todos esses anos que se passaram.



ESPAÇO SAÚDE

COVID-19 Especialista faz alerta 
para cuidados com a visão

Em entrevista concedida ao Diá-
rio TV 1ª Edição em 02/06/2020, a 
médica Dra. Edna Almodin, à época 
Presidente da Sociedade Brasileira 
de Oftalmologia-SBO, fez um aler-
ta sobre os riscos que o tempo 
excessivo em frente as telas dos 
aparelhos eletrônicos podem cau-
sar à saúde ocular, principalmente 
nesse tempo em que enfrentamos 
uma pandemia. 

A preocupação também atinge as 
crianças em idade escolar. Segun-
do a médica houve um aumento 
de 39% de diagnósticos de miopia 
em crianças. “A preocupação com 
as telas eletrônicas é que, durante 
o período que estamos expostos a 
elas, nos esquecemos de piscar, e 

é essa ação que lubrifica a córnea. 
Então, nós passamos a ter olhos 
mais irritados, vermelhos, lacrime-
jantes, e isso vai provocar o ato de 
coçar, que a longo prazo, pode tra-
zer prejuízos a nossa visão”.

A médica ressalta que as pessoas 
também estão desenvolvendo es-
trabismo pelo aumento do tempo de 
uso de aparelhos tecnológicos. “O 
uso constante de telas libera uma 
substância chamada dopamina, que 
pode gerar vícios. Logo, se crian-
ças e adolescentes criarem esse 
vício terão problemas posteriormen-
te”. Ela recomenda que, quando as 
pessoas forem utilizar aparelhos 
eletrônicos devem, a cada uma 
hora, aplicar um colírio lubrificante 

nos olhos. “O olho para enxergar 
de perto, faz um processo chamado 
acomodação, que contrai o múscu-
lo para mudar o formato da lente e 
fazer o foco de perto”. 

A Dra. Edna Almodin finaliza aler-
tando para os cuidados também 
com o uso de lentes de contato. 
Segundo ela, as pessoas que as 
utilizam devem deixar de usá-las no 
período que estiverem em casa. “A 
lente de contato é colocada dentro 
do olho, o que já é um fator de con-
taminação. Então, tem que tomar 
muito cuidado, com tudo aquilo que 
chegar perto do rosto. Logo, não é 
só fazer a esterilização da lente, a 
pessoa precisa lavar a mão antes, 
com água e sabão”. 

NÃO PODEMOS NOS DESCUIDAR


