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  cada ano que passa, tenho a sensação que os dias 

estão andando cada vez mais rápidos. Já chegamos à metade 

de 2021, vencendo a cada dia uma batalha para manter nossas 

empresas funcionando, gerando emprego e sobrevivendo a 

tantas adversidades, principalmente, com a pandemia da 

Covid-19.  Já podemos nos considerar guerreiros e 

vencedores. Não perdemos nunca o otimismo e a esperança de 

dias melhores. A vacina tem chegado a mais pessoas, nos 

trazendo um alento, continuamos mantendo as medidas 

preventivas e, aos poucos, o novo normal foi se encaixando na 

 A retomada do desenvolvimento econômico vem 

acontecendo aos poucos. Podemos ver isso em dados 

Vargas (FGV). Após cinco meses de queda, o Índice de 

apresentou uma alta de 6,6 pontos e atingiu o patamar de 88,1, 

motivado, principalmente, por uma melhora do otimismo para 

os próximos meses no comércio.

geração de empregos. A cidade está com saldo positivo, entre 

loja de varejo C&A, recém-inaugurada no Shopping Park Sul. 

  Todos os dias, temos visto mais empresas 

anunciando investimentos, depois de um período, em que 

recuperação no mercado nos traz ainda mais otimismo para um 

bons ventos para a nossa cidade, para a região e para o país.

 Continuamos tristes com tantas perdas, amigos, 

todas essas famílias, mas também continuamos preocupados 

sem o sustento de suas casas. Precisamos continuar 

caminhando com equilíbrio, cuidando uns dos outros, com 

consciência de que cada um precisa fazer a sua parte no 

combate a esse vírus que mudou a realidade do mundo e criou 

novos cenários econômicos. Temos fé e esperança em dias 

melhores.

 Aproveito para parabenizar a Diretoria da CDL 

Jovem que promoveu o Dia Livre de Impostos (DLI), no dia 27 

venderam produtos retirando os tributos para mostrar como é 

pesada e amarga a carga tributária em nosso país. A ação teve 

um grande impacto, sendo destaque nas redes sociais e 

também na mídia local, possibilitando ainda aos lojistas que 

aderiram à campanha aumentar neste dia um pouco mais as 

suas vendas e fortalecer a sua marca, como empresa 

responsável socialmente. Parabéns a todos.

 Nesta edição de junho, temos reportagens especiais 

com empresários que vêm se destacando na cidade, mostrando 

a nossa capa deste mês presta uma homenagem a um dos 

empresários visionários da região, o seu Abílio, da Padaria 

comerciante por se apaixonado pelo que faz e não ter nunca 

Aproveitem as dicas, as experiências que nossos entrevistados 

dividem com vocês e não se esqueçam de que é preciso ter 

sempre resiliência para superar as adversidades e levantar 

ainda mais forte de todas elas. 

vendas para o nosso setor, tenha sido um grande sucesso para 

excelente para todos vocês. Boa leitura!

Um segundo semestre

na economia
A

PALAVRA DO PRESIDENTE | Gilson Ferreira de Castro
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ESPAÇO CDL JOVEM/DIA LIVRE DE IMPOSTOS

CDL Jovem de Volta Redonda realizou
Dia Livre de Impostos

 Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta 

Redonda (CDL-VR) realizou no dia 27 de maio, a 

comercializaram algumas mercadorias sem o valor do 

imposto, com uma mobilização no Sider Shopping e no 

aos consumidores e lojistas quanto à alta taxa tributária 

que é paga sobre os produtos, a chamada tributação 

sobre o consumo. Lojas do Centro, Aterrado e outros 

bairros também aderiram à campanha.

 A CDL Jovem, com apoio da Diretoria 

Volta Redonda e o presidente Leandro Noel falou sobre 

como é importante mostrar na prática a urgência de uma 

reforma tributária no país.  

mais arrecada com impostos, e o nono com a carga 

mais reverte esse valor para benefícios da população. 

Isso precisa mudar. Somando todos os tributos que 

pagamos em um ano, estima-se que de toda a 

meses seriam para pagar impostos. Isso mostra a 

relevância dessa campanha de conscientização que 

também é um entrave na geração de empregos e do 

desenvolvimento econômico no país.

forma inédita, a campanha foi realizada também incentivando 

as compras por delivery, com o objetivo de evitar 

aglomeração por conta da pandemia da Covid-19. Já na ação 

física, o Impostossauro, símbolo da campanha, esteve 

presente, sendo mais uma vez o mascote e o centro das 

abocanha quase 80%, dependendo, do valor do produto. 

pagar tributos.

A

Ação, que contou com lojas de 
diversos segmentos, teve com 
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Parceria com Sider Shopping é sucesso mais uma vez

Impostossauro, é a marca da campanha para mostrar como a carga tributária no país é alta



Maior adesão de lojas foi no Sider Shopping,
apoiador do DLI
 A organização do Sider Shopping, que é apoiador 
deste projeto na cidade, encorajou os empresários a 

essa campanha é muito importante, uma vez, que no geral, 
as pessoas nem se dão conta de quanto realmente pagam 
de imposto.

Shopping com a CDL Jovem para o Dia Livre de Impostos, é 
justamente mostrar esses valores para nossos clientes e 
como isso impacta na vida dos lojistas e do próprio 

todos os cidadãos a importância de se informar e procurar 
meios de mudar este cenário. Alguns lojistas do Sider 
Shopping retiraram os impostos de produtos e venderam 
aos clientes com valores sem tributos, mas não deixaram de 

comentou. 
 Participaram lojas de diversos segmentos como: 
calçados, vestuário, eletroeletrônicos e restaurantes. 
“Acreditamos que a população tenha gostado muito da 

06 | O LOJISTA | Junho 2021

ESPAÇO CDL JOVEM/DIA LIVRE DE IMPOSTOS

Lojas venderam produtos sem o valor do imposto.
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ESPAÇO CDL JOVEM/DIA LIVRE DE IMPOSTOS

Para lojistas, ação faz um alerta para consumidor
e também para empresas

comentaram sobre a importância do evento. Gisele Carvalho, 

valor tão alto que se paga sobre os produtos.  “Além da 
conscientização, essa campanha motivou a termos mais 
clientes na loja, atraídos pelos produtos com esse desconto 

isso melhore e vamos ter um país melhor nessa área também. 

 Graciane Teixeira, gerente da Yes Cosméticos, 
também demonstrou sua indignação com os impostos.  

com o alto valor que pagamos. Se fosse mais barato, 
venderíamos muito mais do que vendemos hoje, com um 

para vermos como esse valor altíssimo é prejudicial tanto 
para os lojistas quanto para os consumidores. Vimos o 



variam de R$ 1 mil a R$ 21 mil e podem ser parcelados até 

viabilizar investimentos e expandir negócios, mudando a 

realidade dos microempreendedores, principalmente, 

momento ainda de recuperação. Segundo a Secretaria 

bem abaixo dos praticados no mercado, dependendo de 

uma análise creditícia de risco.  Além de não ter restrição 

um avalista individual ou solidário. 

que esse programa de microcrédito vem num momento 

delicado da economia e que ter uma opção a mais de 

recursos com baixo custo para os empresários, 

principalmente, de micro e pequeno porte pode ajudar a 

dar um fôlego para essas empresas. 

 “Infelizmente, muitos não se recuperaram do 

impacto negativo causado pela crise gerada pela pandemia, 

inclusive o comércio ainda sofre com queda nas vendas, o que 

gera uma insegurança para os lojistas. Com esse acesso a 

crédito mais barato, as empresas vão ter uma oportunidade de 

usar esse recurso para quitar dívidas mais caras, fazer capital 

de giro e ganhar fôlego para os próximos meses, mantendo os 

empregos. Foi uma excelente iniciativa da AgeRio com a 

Prefeitura e AgeRio liberam programa de crédito 
de até R$ 21 mil para empresas de Volta Redonda

ESPAÇO CDL-VR/ ACESSO A CRÉDITO

A
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O presidente Gilson participou do lançamento do programa de ajuda
às micro e pequenas empresas.

Banco da Cidadania:
Rua Antônio Barreiros, Aterrado

Mais informações:
(24) 3339-9570
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ESPAÇO CDL-VR/CAPACITAÇÃO

Associados têm desconto de 30% em cursos
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   Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda 

(CDL-VR) fechou uma parceria com o Centro Universitário 

formação executiva, que estão previstos para este ano. A 

Sociais, Startup, Vendas e Liderança. Com o desconto, o valor 

ainda poderá ser parcelado em até oito vezes. Para saber como 

ter acesso ao voucher de desconto para realizar a matrícula é 

capacitação que a CDL-VR sempre desenvolveu, visando 

preparar não só novas lideranças e gestores, como também 

quem trabalha no setor de comércio e serviço, com foco no 

desenvolvimento econômico, principalmente, nesse novo 

cenário em que a inovação tecnológica e as mídias digitais 

nossos associados para esse novo mercado que tem a internet 

como principal plataforma de vendas. A pandemia da Covid-19 

antecipou esse novo jeito de se comunicar com o consumidor. 

por isso, vimos nesses cursos uma grande oportunidade de 

preparar nossos associados com essas ferramentas tão 

Gilson de Castro.

principalmente, no varejo, é preciso ter conhecimento em 

todas as áreas, dominar as ferramentas disponíveis e não abrir 

mão de estar sempre se atualizando. 

 “É muito importante estar preparado para essa 

nova realidade que a economia e as novas tecnologias nos 

comentou o presidente da CDL-VR.

competências se adequam melhor a sua trajetória 

aproveitado na composição de um curso de Pós-graduação 

personalizado.

 Segundo o pró-reitor de Pesquisa e 

Pós-Graduação, Bruno Gambarato, os cursos são uma 

oportunidade para potencializar a empregabilidade dos 

formação inovadora para, mais uma vez, colocar o nosso 

pró-reitor.  

 A coordenadora da Pós-Graduação Lato Sensu, 

Daniele Archanjo, salientou que os cursos foram 

preparados de acordo com uma demanda do mercado de 

trabalho atual. “A partir das demandas trazidas pelas 

empresas da região, os cursos foram criados para auxiliar os 

A
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Franquia de limpeza , Maria Brasileira, tem 
crescimento de 60% no primeiro trimestre

 crise gerada pela pandemia vem trazendo uma série 
de ensinamentos e hábitos que prometem permanecer no dia 
a dia de todos. Um deles é o da necessidade de se manter 
ambientes devidamente higienizados. Segundo a Associação 

serviço terceirizado nesse segmento é um dos que mais 
apresentam potencial de crescimento, tanto nas casas quanto 

cenário, que vem se recuperando depois da retração da 
econômica por causa da pandemia da Covid-19. A 
empresária, que adquiriu a unidade e iniciou o trabalho em 
Volta Redonda um pouco antes da pandemia, em outubro de 
2019, hoje vê alta considerável na demanda. 

nossa rede de clientes através do nosso marketing, aconteceu 

com medo. Havia um certo receio dos clientes de como 
faríamos o trabalho com segurança, mesmo sendo uma 

 Depois de conseguirem se ajustar e se adaptar, a 
empresa viu a demanda pelos serviços crescer 

preventivas. “Passamos por um processo de readaptação na 
maneira de operar nesse período pandêmico. Após alguns 
aprendizados, principalmente, com relação ao 
distanciamento social e higienização, começamos a retornar 
as atividades na nossa cidade de Volta Redonda. Tivemos um 
aumento de 60% com relação aos atendimentos no primeiro 

a higienização dos ambientes de trabalho se torne um hábito 

limpeza em dia, é um fator que melhora o dia a dia. É o que 

qualquer ambiente, agora com todo esse momento, a 
conscientização com relação a isso tem aumentado 
consideravelmente. Com certeza estamos prontos para 
contribuir nesse sentido de facilitar a vida das empresas 

para termos uma sensação de conforto e maior segurança 
para todos os colaboradores e clientes, além de tornar o local 

 Para manter a expansão, a receita infalível que se 
tornou padrão no setor empresarial: investimento em redes 
sociais. Nesse sentido, a franquia é de grande ajuda e faz um 

ambiciosas para o segundo semestre deste ano. 
 “Trabalhamos com divulgação no Instagram, 
também estamos no Google e Facebook. Temos as 

divulgação com a atriz Deborah Secco, por exemplo. A 
expectativa é que o aumento na procura pelos serviços da 

A

COMÉRCIO & SERVIÇO/MERCADO

Dayane Mostacada, empresária
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em aparelhos eletrônicos crescer ainda mais

T

de celular e queria consertá-lo. No entanto não achou 

exatamente no conserto que ele precisou.

 Claro que no começo não foi fácil. Foi preciso 
coragem para largar temporariamente o ofício como 
professor e passar a se dedicar exclusivamente à empresa. 
“Nos primeiros meses, foi difícil, pois ainda não era conhecido 
no mercado, então, não deixava nenhum trabalho escapar. 
Consertava celulares, tablets, babá eletrônica, GPS e até 
panela de arroz elétrica eu cheguei a consertar. Com o tempo, 
a minha base de clientes foi aumentando e deixei de trabalhar 
com os outros equipamentos, passando a me dedicar 

 Trabalhando bastante, a consolidação do negócio 

se multiplicaram e, em 2018, após um curso dedicado à 
análise e reparo em hardware Apple na Telecelular (empresa 
referência em ensino de eletrônica aplicada à manutenção de 
smartphones), foi convidado para dar cursos em parceria com 
a empresa aqui em Volta Redonda.
 “Atualmente ministramos esses treinamentos em 

formados em diversos estados brasileiros como Paraná, Rio 

Hoje temos um portifólio completo de treinamentos, 
ferramentas e serviços para atender clientes que precisam 
consertar seu gadget Apple e empresas que atuam na área de 
manutenção de smartphones e tablets e precisam capacitar 
seus funcionários ou adquirir ferramentas e equipamentos 

 No início da empresa, ele costumava trabalhar com 
diversas marcas, mas, isso mudou a partir do ano passado. 
“Antigamente nós trabalhávamos com outras marcas de 
aparelho, mas nosso carro chefe sempre foi o reparo em 
dispositivos da Apple. De 2020 para cá, a procura por reparos 
em iPhones subiu tanto que paramos de trabalhar com as 
outras marcas. Nosso negócio deixou de ser dedicado 
exclusivamente ao usuário de smartphone, hoje temos como 

treinamentos e compram conosco seus equipamentos e 

 Na pandemia, com as empresas sendo obrigadas a 

serviços de reparo em placa, muitos clientes consertam seus 

na nuvem e tem fotos de pessoas queridas e outras 

estão mais caros, simplesmente, jogar fora e comprar outro 
nem sempre é uma opção. A missão da IFix não é 
simplesmente consertar um iPhone, nós, vamos muito além 
disso, nossa missão é condenar um aparelho só quando não 
houver mais jeito e resgatar essa memória, muitas das vezes, 

 Além de tudo isso, as redes sociais também são 
fundamentais para o sucesso da empresa. “Não tem como 
não estar presente na internet, o mercado digital já era uma 
tendência e foi potencializada pela pandemia. Através do 
nosso site , as pessoas podem 

a matrícula. Por lá também é possível conhecer um pouco 
mais sobre nossa assistência técnica e os serviços oferecidos, 
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 á um ano e meio, o mundo todo foi obrigado a 
repensar a vida e a importância de viver bem. Com mais 
tempo em casa, as pessoas passaram a valorizar mais o 
bem-estar e tudo aquilo que proporciona uma maior 

com o equilíbrio de plantas tem sido favorável para o 
mercado de paisagismo, que vem registrando um aumento 
na demanda por esse tipo de serviço. Na quarentena, a 
procura por ambiente mais verdes e naturais nas casas tem 
sido grande e esse crescimento não vai acabar tão cedo para 
quem trabalha no setor.

proprietária da Giardino Paisagismo, localizada na Casa de 

representante comercial, alugou um galpão para guardar 
algumas coisas há cerca de dez anos e, como o espaço era 
muito grande, decidiu abrir também uma loja de plantas. 
Pronto. Sucesso. Foi a partir disso que, um ano depois, ela 

de paisagismo e passou a se dedicar integralmente a 
Giardino.

maior do mercado paisagista. “Tenho certeza de que nosso 
ramo continuará em crescimento, porque muitos clientes 
começaram a adquirir espécies durante a pandemia para 
ocupar a cabeça e hoje se tornaram amantes delas, muitos 

fundamentada pelo Instituto Brasileiro de Floricultura (IBF), 

motivada pela adaptação das empresas do ramo aos meios 
digitais. As vendas onlines e delivery foram fundamentais. É 

tornou mais fortes, vimos a necessidade do atendimento 
pelas redes sociais e a necessidade também do delivery. 
Como qualquer negócio tivemos que demitir e dar férias 

sensação de conforto, benefícios para o tratamento de 
ansiedade, um sono tranquilo e redução de estresse e 
cansaço mental, segundo a revista americana Preventive 

que as famílias têm trazido a ideia para dentro de casa, além 
da motivação extra que é a novidade que tem chamado mais 
a atenção: o urban jungle.
  “Urban jungle é um estilo de decoração em que as 
pessoas misturam vasos com plantas, prateleiras com 
plantas e até caixotes como suporte para as plantinhas. Além 
de resgatar a brasilidade, o urban jungle também ajuda na 

também o ar além de refrescar os espaços. As famílias estão 
apaixonadas pelas suas casas, as áreas goumert se tornaram 

capital sueca, a data tem o objetivo maior de chamar a 
atenção para a necessidade de preservação dos recursos 
naturais e problemas ambientais. 
 Além da preocupação ambiental, como o 
tratamento e destino corretos para o lixo, apostar em 

desperdício, cultivar plantas, dentro ou fora das 
residências e empresas também têm sido um recurso para 
contribuir com uma cidade mais verde.

Paisagismo valorizado durante pandemia 
atrai novos apaixonados por espaços verdes

H
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Dia do Meio Ambiente reforça 
necessidade de cuidar dos 
recursos naturais

12 | O LOJISTA | Junho 2021

Betânia, dona da Giardino, reforça que as plantas deram mais leva ao isolamento 
social e ainda ajudam para aliviar ansiedade e estresse



Painéis luminosos ganham cada vez mais 
espaço para fortalecimento de marcas

C
 om a chegada da pandemia da Covid-10 no ano passado ao Brasil, investir em comunicação vem se tornando cada 
vez mais importante para conquistar o cliente e as formas de se falar com o cliente também vem se multiplicando. Um dos 

propagandas, mas também como meio de fortalecimento de marca e para reforçar outros ambientes de contato com o 
consumidor, como as redes sociais e os aplicativos de mensagens ou de vendas, unindo várias linguagens. 

vantagens está na resistência à ação do tempo, porque, como não é papel, tem uma durabilidade maior. De acordo com os 
especialistas em comunicação visual, por ter cores mais vivas, movimento e qualidade na exibição dos vídeos, consegue 
despertar mais a atenção de quem passa, seja a pé ou dentro de algum veículo e por estar também em pontos estratégicos.
 Uma referência no assunto é a Arcanjo Painéis, empresa que trabalha com esse tipo de comunicação e é 

projetos para este ano.
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O LOJISTA: Como foi o início da sua trajetória?

Fernando Arcanjo: em 

saber se daria certo, no gás da juventude mesmo, sem estrutura 

com muitas vitórias também. Hoje somos líderes em tudo que 

acomodar e é isso que eu gosto de fazer, de estar envolvido em 
coisa nova.

O LOJISTA: Qual a importância de trabalhar com mídia 

exterior e comunicação visual para o empresário?

Arcanjo: Vou dar um exemplo que vai explicar muito bem. 
Vamos supor que num posto de gasolina, a imagem da 
logomarca do posto está ruim, a pintura toda desgastada, 
automaticamente, se pensa que não tem qualidade ali, que o 
lugar está mal estruturado. Agora se tudo estiver com imagens 
limpas, bem expostas, tudo bem pintado, passa credibilidade. 
Além disso, se você coloca sua marca em pontos estratégicos da 

divulgação. Como, por exemplo, em outdoors. É um processo de 
cuidado com a imagem no ponto de venda interno, mas sem 
descuidar dela externamente e ainda propagar essa marca em 
outros locais.

mídia exterior?

Arcanjo: No caso da mídia exterior, enxergamos que existe uma 

interpretada no mundo inteiro. Se fala que polui a paisagem da 
cidade, o que absolutamente não é verdade, nós trabalhamos 
com modernidade. Não ter mídia exterior é prejuízo para o 
empresário, pois é primordial e complementa os outros tipos de 
mídia. Hoje em dia, a rede social mudou tudo, mas a mídia

exterior nunca acaba, pois as pessoas nas ruas ainda têm 
contato, já que sempre estamos em movimento. Sendo 

empresário tem de promover seus produtos e serviços, 
melhor. É um canal essencial. Toda cidade moderna tem no 
Brasil e no mundo.

O LOJISTA: Qual é o seu objetivo em investir mais forte 

em Volta Redonda?

Arcanjo:
trabalho de comunicação visual, impressão de faixas e 
banners. Pretendemos fazer um trabalho de vanguarda, 
algo bem diferenciado do que tem no mercado. Temos essa 
meta e vou usar toda minha experiência para fazer o que 

fazer um trabalho de excelência que vai ajudar muito o 
empresariado.

você?

Arcanjo:

combate à pandemia, a própria revista é de muita qualidade 
e o empresariado é unido, buscando as melhores 

esperado do maior comércio da região, que tem shoppings 
grandes, centros como a Avenida Amaral Peixoto e também 
a Vila Santa Cecília, Retiro, Aterrado e Santo Agostinho, por 
exemplo. A nossa empresa é parceira e pretendemos 
estreitar ainda mais esse laço. 



  atual cenário político, econômico, social e de 

confeitaria uma nova adaptação e reposicionamento no 
mercado, com uma estrutura mais ágil, integrada e enxuta. 

crise gerada pela Covid-19, em 2020. A expectativa, depois 

segmento, principalmente, no próximo semestre.

confeitaria brasileira tem conseguido se reinventar para 
amenizar os impactos dessa crise. Diante da grande 
recessão vivida não só no Brasil, mas, em diversos países em 
todos os continentes, o setor registrou uma queda em seu 

considerada pequena, em relação a outros segmentos da 
economia, como o varejo de vestuário, por exemplo, onde o 
impacto foi bem maior.

transformação de comportamentos, para alcançar novas e 
positivas perspectivas em 2021, conforme análise da 
associação. A Abip acredita que a união do setor e os 
investimentos contínuos em estratégias de comunicação e 
na qualidade do pão podem ajudar a estimular esse 
crescimento. Diante de uma pesquisa com tanta riqueza de 

está vivendo um momento de recuperação gradativa e com 

localidade para determinar quais necessidades, produtos e 
sistemas devem ser mantidos, descartados ou aprimorados 
no pós-covid-19.

FATURAMENTO DA PANIFICAÇÃO

ano no Brasil. Com a implantação de novas tecnologias, 
técnicas de preparo e execução e investimentos em cursos de 

resultados crescentes para a economia brasileira. 
Infelizmente, com a pandemia da Covid-19 o ano de 2020 fez 

serão recuperados em 2021, por meio de inovação, integração 
e conexão com as novas tendências e tecnologias.

O

Setor busca recuperação nas vendas depois
do impacto da pandemia

ECONOMIA/PANIFICAÇÃO
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Por meio de um planejamento estratégico transparente e envolvendo os estados brasileiros, a Abip tem se concentrado em dialogar, 



MATÉRIA DE CAPA/PANIFICAÇÃO
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empresários mais antigos de Volta 
Redonda e referência quando o 
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Jairo Silva,
dono da Ione Roupas 

MATÉRIA DE CAPA/ 
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 afezinho quentinho, pãozinho, doces, bolos e tantas 
outras delícias que despertam o paladar de quem aprecia uma 

a esposa, Alzira, com dedicação para manter o negócio da 

confeitaria, sem falar no restaurante, que tem uma grande 

produção, e só vai embora, depois das 17h, por insistência da 
família, e faz questão de cumprimentar os clientes e bater um 
papo sempre que pode com os mais conhecidos. Só que essa 
história com a região começou há 70 anos e seu amor pela 

tio, que já trabalhava no ramo. Apesar da saudade da família, 
se dedicou em aprender e, desde cedo, sempre trabalhou 
muito. 
 Aprendeu a ser padeiro, confeiteiro, garçom e, claro, 

padarias Imperial, Universal e Triunfal, e do Churrascão 
Niterói, uma das primeiras churrascarias de Volta Redonda. 
“Vivíamos em Portugal num período muito difícil que faltava 
tudo, comida, água, período pós-guerra, e esse meu tio disse 
para o meu pai me enviar para o Brasil, porque aqui tinha mais 

quem sinto muita saudade, me mandou na esperança de que 
eu pudesse ter uma vida melhor. Foi muito triste deixar minha 

família, mas, aqui consegui crescer, com muito esforço, 

relembrou. Seu Abílio nunca mais conseguiu rever o pai, 
uma das tristezas que ele sente até hoje. 

conseguiu comprar depois de muito trabalho e que foi o 
início da sua trajetória como empreendedor visionário da 
região. “Nunca foi fácil, sempre foi muito trabalho. Dias e 
noites em claro, me dedicando, aprendendo o ofício. 

que me possibilitou ajudar tantas outras pessoas, a ensinar 

C

HÁ 70 ANOS
FABRICANDO SABORES

MATÉRIA DE CAPA/
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 Da compra de uma pequena padaria, várias 

pavimentos e mais de cem funcionários, com estacionamento, 
se tornando a maior Padaria da Região Sul Fluminense e uma 

para almoço, um dos serviços que o centro gastronômico 
oferece, além de ter ainda um minimercado, lanchonete e 

recebe encomendas para festas, cestas de café da manhã e 
diversos itens para presentear com sabor. Atualmente, a 

mas, engana-se quem pensa que o seu Abílio tira os olhos do 
negócio. Além da produção, está sempre conversando com os 

e Confeitaria, do qual fez parte da diretoria. 
 “Acho importante dar cursos, ensinar, eu gosto de 
explicar sobre tudo. Desde a importância da higienização no 
processo de produção até o atendimento ao cliente. Cada 

que chegou ao Brasil, a crise gerada pela pandemia da 
Covid-19 foi a pior que já viu. 

 “Passamos por muitas outras crises, trocas de 

mas nunca foi tão triste como essa de agora, provocada por 
essa doença. Além de perdas de pessoas que conhecíamos, 

lucidez da sua experiência de oito décadas de quem traz na 
bagagem muita vivência e ainda tem muito a ensinar.
 Sua dedicação ao desenvolvimento econômico do 
município e destaque como empresário e empreendedor 
visionário lhe rendeu o título de cidadão 

Portugal de Volta Redonda, e também foi conselheiro e 
diretor da Associação Comercial (Aciap-VR), e atualmente 
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Madrigal é referência na região e 
uma das maiores do estado do Rio

MATÉRIA DE CAPA/PANIFICAÇÃO



tradicionais festas juninas, que acabam se estendendo até 
agosto, vão ser diferentes, por conta da pandemia da Covid-19, 

eventos, mas, nem por isso, devem deixar de acontecer de forma 

distanciamento, as pessoas vão ter que aproveitar as comidas 

para conseguir tirar bom proveito da data e vender mais durante 
o mês de junho, julho e agosto, quando o tema continua em alta.
 Com 16 anos de experiência, o Supermercado Pérola, 
da Água Limpa, administrado por João Pedro Rezende, se 
preparou para que as vendas impulsionem os lucros e ajudem a 
fechar bem o primeiro semestre do ano. “Apesar de não 
sabermos como será ainda as festas juninas neste ano, devido às 

no período, sabemos que as vendas do mês de junho são 
alavancadas principalmente pela parte de produtos 
relacionados ao tema. Por isso, esperamos vender bastante, 
porque mesmo não podendo realizar eventos, as famílias gostam 

amendoim, canjica, milho e derivados e salsichão.  Para deixar os 
clientes no clima, há todo um preparo tanto no ambiente físico 
quanto no virtual. 

 “Utilizamos Facebook, Instagram e Whatsapp 

comerciais e marketing, adequamos nossos temas para a 
Festa Junina, como encartes e artes para as redes sociais. 

tema. Além disso, costumamos também montar ambientes 
exclusivamente com produtos para a festa junina, 

herdada do pai e do tio, fundadores do Supermercado 
Pérola. A experiência passada fez com que ele, que sempre 
teve envolvimento na empresa, mas que assumiu o cargo de 
diretor só no ano passado, tivesse uma melhor expectativa 
para junho, por conhecer bem a demanda para esse 
período. 

pandemia e acredito que isso irá se manter até que tudo 
volte ao normal. Com a pandemia, as pessoas procuram 

Isso fez com que o nosso setor não registrasse uma queda 
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Supermercado Pérola, na Água Limpa, 
aposta em produtos típicos

O

ECONOMIA/FESTAS JUNINAS



  Paraíso dos Doces, além de ter alta expectativa para 

a movimentação de junho, julho e agosto, tem mais motivos 

inaugurou uma nova loja, com mais espaço e maior variedade 

clientes, além de proporcionar mais espaço para que 

mantenhamos as normas de segurança sanitária e com cada 

Felipe Alves, que administra a loja há quatro anos junto com a 

esposa Camila Alves.

 Segundo eles, o principal objetivo era oferecer aos 

nossos clientes uma nova experiência de compra e o novo 

espaço tem essa pegada moderna, aliada ao conforto, mais 

 “Por isso acreditamos que este ano teremos uma 

temporada muito boa de festas típicas, até, porque estamos 

o casal.

  

Paraíso dos doces, no Santo Agostinho,
também mantém alta expectativa

A

ECONOMIA/FESTAS JUNINAS
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  Camila, inclusive, acredita que a procura 

por produtos típicos será o maior diferencial nas vendas. 

aniversários, por exemplo, que, mesmo sendo pequenas, 

continuam. As grandes festas já não existem mais tanto por 

tornaram tradicionais desde o início da pandemia, então, não 

colaboradores. “Continuamos seguindo com todos os 

máscara, higienização e distanciamento social na loja e no 

sociais, onde a loja está presente no Facebook, Instagram, o 

delivery vem sendo fundamental. “A entrega é o nosso 

próximo passo no desenvolvimento da nossa empresa. Hoje 

já fazemos algumas usando o serviço de empresas, mas em 

breve teremos nosso time de entregadores para reduzir os 

custos e melhorar esse nosso atendimento, que acreditamos 

trabalhando também na construção do nosso site que será 
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após cinco meses de queda

MERCADO/VENDAS

uma alta de 6,6 pontos e atingiu o patamar de 88,1, de acordo 

aumento foi motivado, principalmente, por uma melhora do 

otimismo para os próximos meses no comércio.

aumento da demanda prevista para os próximos três meses, 

 “A alta do índice em abril foi resultado de uma 

A

COMÉRCIO SERVIÇOS

desempenho. De acordo com a sondagem feita pela Sebrae 

decorreu de uma ligeira melhora da percepção do momento 

atual e de uma recuperação ainda mais forte das perspectivas 

de curto prazo.

pontos e o indicador que mais impactou positivamente essa 

melhora foi o que mede a situação atual dos negócios, que 

indicador que mede as vendas previstas subiu 22,8 pontos, 

 Depois de duas quedas seguidas, o setor de serviços 

atingiu o valor de 79,7 pontos, mas ainda se mantém em nível 

empreendedores do setor se deve a uma melhora das 

expectativas de curto prazo.

pontos) e o indicador do volume de demanda nos três meses 

situação atual dos negócios, que avançou 2,7 pontos, para 

caiu pela quinta vez consecutiva, recuando 0,9 ponto, para 
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 iniciativa do Cadastro Positivo com adesão 
automática, adotada desde 2019, tem sido um importante 
instrumento para melhorar o ambiente de negócios para as 
micro e pequenas empresas. A promoção de um banco de 

bons pagadores tem ajudado tanto na ampliação do acesso 

taxas de juros mais adequadas. 
 É o que aponta o estudo divulgado pelo Banco 
Central. Nos dois anos, o Cadastro Positivo conseguiu 

pessoal não consignado para novos tomadores.
 Na avaliação do analista de Capitalização e Serviços 
Financeiros do Sebrae, Giovanni Beviláqua, a maior 
transparência e a disponibilidade desse tipo de informação 
contribuíram para uma melhor avaliação de risco dos 

qualidade para fazerem análises de risco, observamos 

 De acordo com o relatório do Banco Central sobre 

são efetivamente utilizadas e trazem benefícios para as 

explicou o analista.

de consumidores e empresas foram incluídos no Cadastro 
Positivo com adesão automática, o que representa um 

migração para faixas de menor risco, possibilitando maior 
acesso ao crédito e menores taxas de juros.

próprio empresário conheça a fundo o seu negócio e avalie 
corretamente a necessidade de obtenção de crédito, 
alteração de processos produtivos internos, bem como o 

Em dois anos, Cadastro Positivo permitiu melhores 
condições de acesso a crédito pelos pequenos negócios

A

MERCADO/ CRÉDITO
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91% dos internautas realizaram compras pela internet 
nos últimos 12 meses, aponta pesquisa CNDL/SPC Brasil

O
  comércio online, que já vinha em ampla expansão 

Covid-19. Com o fechamento das lojas físicas e a orientação 

a taxa de contágio do vírus, as compras onlines explodiram. De 
acordo com pesquisa realizada pela Confederação Nacional 
de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao 

91% dos internautas brasileiros realizaram alguma compra 

pontos percentuais em comparação com 2019.
 De acordo com os entrevistados, o dispositivo mais 
utilizado nas compras pela internet é o celular smartphone 
(87%), que apresentou um avanço de 20 pontos percentuais 
em relação ao estudo realizado em 2019, sobretudo entre as 
mulheres (90%) e entre os mais jovens, com idades entre 18 e 

Delivery de comida foi a categoria que mais cresceu

Houve aumento de 11% em relação ao ano de 2019, alcançando 20% dos entrevistados.

Uso de aplicativos cresce e ameaça liderança das compras 
em sites

computadores de mesa, com queda de 11 pontos 

nova realidade do consumo online, mas a pandemia da 
Covid-19 representou uma verdadeira revolução no setor. 
Até mesmo aquele pequeno comércio teve que se adequar e 
passou a vender por meio das redes sociais e WhatsApp. 

José César da Costa.

INOVAÇÃO/VAREJO ONLINE
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INOVAÇÃO/VAREJO ONLINE

Gasto médio na última aquisição
online foi de R$ 266,00

Frete grátis e preço baixo são fatores determinantes na 
escolha da loja online

compra e o varejista precisa investir nesse tipo de estratégia. Frete grátis é sempre um fator de grande importância na hora 

 Para minimizar os riscos de uma compra à distância e reforçar os argumentos racionais que envolvem a tomada 

consideração a opinião e a experiência de outros clientes. De acordo com a pesquisa, quando os compradores online 

O LOJISTA: Como foi o início da sua trajetória?

Fernando Arcanjo: em 

saber se daria certo, no gás da juventude mesmo, sem estrutura 

com muitas vitórias também. Hoje somos líderes em tudo que 

acomodar e é isso que eu gosto de fazer, de estar envolvido em 
coisa nova.

O LOJISTA: Qual a importância de trabalhar com mídia 

exterior e comunicação visual para o empresário?

Arcanjo: Vou dar um exemplo que vai explicar muito bem. 
Vamos supor que num posto de gasolina, a imagem da 
logomarca do posto está ruim, a pintura toda desgastada, 
automaticamente, se pensa que não tem qualidade ali, que o 
lugar está mal estruturado. Agora se tudo estiver com imagens 
limpas, bem expostas, tudo bem pintado, passa credibilidade. 
Além disso, se você coloca sua marca em pontos estratégicos da 

divulgação. Como, por exemplo, em outdoors. É um processo de 
cuidado com a imagem no ponto de venda interno, mas sem 
descuidar dela externamente e ainda propagar essa marca em 
outros locais.

mídia exterior?

Arcanjo: No caso da mídia exterior, enxergamos que existe uma 

interpretada no mundo inteiro. Se fala que polui a paisagem da 
cidade, o que absolutamente não é verdade, nós trabalhamos 
com modernidade. Não ter mídia exterior é prejuízo para o 
empresário, pois é primordial e complementa os outros tipos de 
mídia. Hoje em dia, a rede social mudou tudo, mas a mídia
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aparelho eletrônico? Você, comerciante, um dia imaginou que a internet seria sua principal vitrine? Porém, como tudo na vida, 
a internet também evolui. Já que a internet passou a ser um dos principais meios de fazer negócios, é fundamental para os 

Prepare o seu negócio para a internet 4.0

O

INOVAÇÃO/ COLUNISTA CONVIDADA

Internet 1.0
Nos longínquos tempos da internet 1.0, nem tão distantes assim, sua tecnologia era um grande avanço, justamente por 

formulários por e-mail.

Internet 2.0

internautas interagirem através de salas de bate-papo e fóruns. Agora, os usuários poderiam adicionar comentários 

Internet 3.0

que a utilizamos. A transformação digital trouxe a possibilidade de usar máquinas para transformar, otimizar o tempo e tornar 

com o internauta.

os usuários e tornar as propagandas mais assertivas, convertendo-as em vendas mais facilmente.

Internet 4.0

Sabemos que a tecnologia muda cada vez mais velozmente, mas já conseguimos prever o que vem por aí, por exemplo: 

softwares e tantos outros exemplos que irão revolucionar os modelos de negócio não só no Brasil, como em todo o mundo. 
Sem falar na internet das coisas. Provavelmente, você já deve ter ouvido ou lido esse termo. Nada mais são do que utensílios 
que usamos no dia a dia conectados à internet como: maçanetas, eletrodomésticos e até mesmo roupas e calçados.

Mas Atenção!

que quem está consumindo o seu produto é uma pessoa. Por isso, acompanhe os avanços 
tecnológicos sem se esquecer de humanizar sua marca, dialogando diretamente com o seu 
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INOVAÇÃO E TECNOLOGIA/COLUNISTA CONVIDADO

Habilidades Humanas podem
(e devem) ser ensinadas

 odos nós (pessoas físicas ou jurídicas) estamos 
inseridos em diversas comunidades ao mesmo tempo. 
Aqui eu trato comunidades como um grupo de pessoas, 
aliadas por algum propósito que as une e as mantém se 
encontrando e reunindo, não no propósito de 
comunidades carentes que estamos acostumados a 

no sentido coletivo de seres humanos. Aliás, os seres 
humanos têm vocação para o coletivo.
 É preciso estar conectado com outras pessoas 
no intuito de ganhar mais força, de se proteger, de chegar 

seja ele qual for, você tem acesso a quatro valores 
fundamentais desse ambiente: Conhecimentos, 

redor de um propósito, compartilha conhecimentos, 
recursos de todos os tipos (desde tempo a dinheiro), 

outras pessoas.
Aliás, quantas vezes alguém chega até você com um 
problema, ou uma ideia, e você não é a melhor pessoa 
para ajudá-la, porém, você conhece outra pessoa que será 

(isoladas e sem conexão), caso nós, conectores poderosos 
"ou pontes" não estivéssemos lá para conectá-las. 

mesmo tempo. Portanto, antes de mais nada, se você 
deseja seguir prosperando de forma sustentável em sua 
carreira, não pense em ir sozinho ou sozinha. Há um 
provérbio africano que gosto muito que diz: "Se você quer 

 Se você não pretende seguir sozinho, então 
comece observando o vão entre você e o resto do mundo. 

"observarmos o vão entre o trem e a plataforma" ou como 
no metrô britânico, simplesmente, "mind the gap", é muito 
importante você observar o quão perto ou distante está 
das pessoas que inspiram você.

 Nosso recurso mais precioso é o tempo. Podemos 
acumular riqueza, guardar um pouco a cada dia para gastar 

seria necessária a participação delas e, de não envolvê-las 

mapear as pessoas, seus colaboradores internos e seus 

seu negócio.
 Se o tempo é nosso recurso mais precioso, são as 
pessoas, os seus ativos mais importantes, seja na carreira 
ou nos negócios. Se você ainda não percebeu isso, um dia 
vai perceber que, mais importante do que de onde você 
veio, onde estudou, o que aprendeu ou onde trabalhou, são 
as pessoas que você conheceu em sua jornada. Há muitas 
pessoas por aí nesse planeta que você ainda não conhece 
que podem mudar sua vida! São pessoas que compram,  
que vendem, que são leais ou não a você e sua empresa.  

do Peoplechain (Altabooks) venho realizando workshops e 
mentorias para empreendedores no sentido de treiná-los 
em habilidades humanas, que muitos se referem como 

do que ensiná-las a serem éticas, se comunicarem de 
maneira clara, vestirem a camisa e colaborarem como time, 
utilizarem bem seu tempo, só para citar alguns dos pontos 
que trabalhamos.  

mande uma mensagem pelo Instagram @glauterj ou e-mail 
glauterjannuzzi@hotmail.com . 

Até a próxima! 

T
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INOVAÇÃO & TECNOLOGIA

  oje em dia muito se fala em automação, e para micro e pequenas empresas, muitas vezes, 

pode parecer algo complexo ou até mesmo dispendioso, caro. Na verdade, a automação de 

processos, tem o intuito justamente de facilitar a vida do empreendedor, trazendo leveza e 

facilitando sua rotina, gerando com isso resultados melhores para seu negócio. No mercado existem 

ferramentas desenvolvidas para a automação de micro e pequenas empresas, com custo acessível e 

resultados surpreendentes.

maior produtividade, mas também aliviar o time do excesso de controles manuais, que tem maiores 

Investimento em processo de automatização 
pode sair mais em conta do que se pensa

H

automação não requer necessariamente altos investimentos. 

 “Durante a pandemia, vimos muitos empreendimentos enfraquecidos por uma falta de visão estratégica ou até 

acessível, trazendo meios para os micro e pequenos empreendedores modernizarem seus negócios, mas principalmente 

solução para auxiliar empreendimentos em seus serviços de delivery, automatizando esse processo, melhorando a qualidade do 

ASSOCIADO CDL-VR TEM DESCONTO PARA USAR APLICATIVO 

de entrada na ferramenta é zero, sem valor de mensalidade e com suporte técnico gratuito. Com esta parceria, o lojista terá 

Aplicativo Listic pode ajudar a
vender online com baixo custo

 Pensando nisso, a empresa 

desenvolveu o aplicativo Listic, no qual 

as lojas poderão se cadastrar e ter 

acesso a uma plataforma prática e 

moderna, que facilita a venda digital e 

app funciona como um marketplace e 

qualquer segmento pode se cadastrar. A 

lojas de todos os setores do comércio.  

“Agora o seu cliente pode fazer pedidos 

de uma maneira descomplicada e você, 

lojista, gerenciar os pedidos de uma 

Saiba mais sobre o que é possível fazer pelo Listic:

• Dar agilidade, praticidade e assertividade em relação aos pedidos Delivery

• Despertar o interesse do consumidor com um catálogo atrativo

• Ter uma gestão ágil e objetiva e vendas organizadas

• Um Painel web exclusivo para Gestão comercial em tempo real

• Pesquisa de Satisfação facilitada e imediata

• Visualizar Relatórios de desempenhos de vendas

• Logotipo da sua empresa

• Paleta de cores personalizada

• Cadastro de produtos com foto e descrição

• Inserção de suas mídias sociais

• Painel com controle de pedidos
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INOVAÇÃO

  varejo está entre os diversos setores que sofreram impacto econômico e que se reinventaram durante a pandemia. 

automação e inovação. Como tudo indica que a transformação digital do varejo, assim como de vários outros segmentos, deve 

Cinco áreas do varejo que podem se

O
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Atendimento e meios de pagamento

Com a pandemia, o atendimento ao consumidor passou a 

customização aumentou sem precedentes. No comércio 

automação ajudam a produzir relatórios e a cruzar dados 
para aumentar os insumos sobre o comportamento e 

shoppers são os meios de pagamento, que vêm se tornando 
mais digitais e sem contato, como o NFC (por aproximação) 

Gestão

Controle, segurança, redução de custos, melhoria do 
atendimento e aumento da produtividade. A lista de 
benefícios de se implantar um bom sistema de gestão em 

porém, é preciso entender se ele atende às necessidades do 
negócio, se há facilidade de integração com outros sistemas 

Logística

Um pilar importante para os varejistas é garantir a 
excelência nas entregas. Hoje, o consumidor quer ver a 

o processo logístico. Assim, investir em tecnologia logística 

para o setor está, por exemplo, o uso de blockchain para 
rastreamento da cadeia de suprimentos. “Centralização de 

Contas a Pagar

pode ser uma grande fonte de gastos excessivos. Na maioria 
das empresas, o processamento e pagamento de faturas 
ainda são feitos manualmente, o que facilita o descontrole, 
falhas e erros humanos e, consequentemente, aumenta a 
incidência de multas, juros e cortes de serviços. “A 
automação inteligente da coleta, análise e pagamento de 
faturas gera aumento de visibilidade e produtividade nas 

do setor", diz.

Marketing

Com a digitalização do varejo, a comunicação também é 
praticamente toda deslocada para o online, onde os 
consumidores são bombardeados de informação o tempo 

dentro dessa lógica. Nessa estratégia, a automação também 
entra para ajudar. “É possível personalizar mensagens para 
segmentos de clientes, programar disparos de e-mail para 
recuperação de carrinho de compras abandonado e medir 

conclui Saulo.

 Da compra de uma pequena padaria, várias 

pavimentos e mais de cem funcionários, com estacionamento, 
se tornando a maior Padaria da Região Sul Fluminense e uma 

para almoço, um dos serviços que o centro gastronômico 
oferece, além de ter ainda um minimercado, lanchonete e 

recebe encomendas para festas, cestas de café da manhã e 
diversos itens para presentear com sabor. Atualmente, a 

mas, engana-se quem pensa que o seu Abílio tira os olhos do 
negócio. Além da produção, está sempre conversando com os 

e Confeitaria, do qual fez parte da diretoria. 
 “Acho importante dar cursos, ensinar, eu gosto de 
explicar sobre tudo. Desde a importância da higienização no 
processo de produção até o atendimento ao cliente. Cada 

que chegou ao Brasil, a crise gerada pela pandemia da 
Covid-19 foi a pior que já viu. 
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  vocação empreendedora do brasileiro foi 

desemprego, milhares de brasileiros colocaram em prática 

novos negócios e o empreendedorismo por necessidade 

bateu recorde no país. Pesquisa da Global 

passado o Brasil atingiu sua maior taxa de 

negócio para ganhar a vida porque os empregos são 

escassos.

criatividade e jogo de cintura, busca reduzir os impactos 

econômicos no seu dia a dia, procurando novas formas de 

receita e alguns setores têm sido os mais procurados para 

administrativas, o transporte rodoviário de carga e o 

preparo de alimentos para consumo doméstico foram as 

 Para quem está sem perspectiva de emprego e 

precisa empreender para ter receita, Vieira dá dicas para 

garantir o sucesso da nova jornada. “É preciso analisar 

quais são as suas habilidades e onde elas podem se 

encaixar. Você pode ser um analista de Recursos Humanos, 

que cozinha bem e, então, pode iniciar um comércio virtual 

para divulgar o seu trabalho, mas dirige bem e pode 

oferecer seus serviços de transporte. Se você é uma pessoa 

muito organizada, pode atuar de forma autônoma como 

Empreender pela internet é uma boa
Alternativa em tempos de crise

Além disso, Vieira lembra que a internet é um 

ambiente fértil para o empreendedorismo e para as vendas e 

oferece várias oportunidades de novos negócios. “Pegue o 

seu conhecimento de como tocar violão, por exemplo, faça 

lives e crie um curso online de como tocar violão e veja o 

resultado. As redes sociais também são ótimas fontes de 

receitas. Tem vendedora de produtos de beleza que só 

e estabelecer metas. “Fique sempre de olho aberto. Um 

motorista de transporte alternativo pode prospectar 

clientes e oferecer um serviço de transporte particular, por 

limpo e cheiroso e um cartão oferecendo seus serviços 

particulares. Para ganhar mais, estabeleça uma meta clara de 

Antes de se aventurar em um segmento, pesquise para 

“Conhecer a concorrência ajuda a oferecer um serviço ou 

produto diferenciado, e isso é sinônimo de sucesso nas 

 Na avaliação do especialista, é fundamental investir 

internet que podem ser, num primeiro momento, uma boa 

forma de melhorar a qualidade dos produtos e serviços que 

dos estabelecimentos. 

DICAS:

- Descubra suas habilidades

- Fique atento às oportunidades

- Amplie a oferta de serviços em seu nicho

- Invista em projetos pela internet

Pandemia e desemprego levaram 25% 

EMPREENDEDORISMO/PESQUISA

A



  asma, também conhecida como bronquite ou 

vias respiratórias, na qual muitos elementos celulares têm 

hiperresponsividade das vias aéreas, que leva a sintomas 
recorrentes de chiado no peito, falta de ar, opressão 
torácica ou tosse. Tais sintomas podem ocorrer associados 

pode ser reversível espontaneamente ou com tratamento.
 No Brasil, estima-se uma população de 

sua manifestação ainda na infância e o risco de persistência 
dos sintomas até a idade adulta aumenta com a gravidade da 
doença, a presença de atopia (alergias na pele), tabagismo e 
gênero feminino.

como falta de ar, tosse crônica, chiado, opressão ou 

diagnóstico de asma são a variabilidade dos sintomas, o 

fumaças, odores fortes e exercício) ou por aeroalérgenos 

complementar mais importante é a espirometria, que em 
alguns casos pode ser normal, porém, auxilia o médico em 
avaliar a gravidade da doença.

farmacológico pode ser utilizado continuamente ou apenas 
com drogas de resgate, variado de acordo com a intensidade 

tratamento não farmacológico deve ser aplicado a todos os 
pacientes, em destaque o incentivo à prática de atividade 

atenção, pois está presente no nosso cotidiano, tais como 
mofos, ácaros, pelos de animais domésticos, fumaças em 

simples, como dedetização da residência, uso de fronhas e 

substituir cortinas de pano e carpetes por outros materiais, 
remoção do animal doméstico de dentro da casa ou no 
mínimo limitar o acesso ao quarto do paciente.

conhecimento de como lidar com os sintomas é 
fundamental na qualidade de vida e na redução das crises do 
paciente asmático.  

A

ASMA: sintomas, diagnóstico
e tratamento

SAÚDE EM DIA/ COLUNISTA CONVIDADO
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entre outras doenças. Cada bolsa coletada pode salvar até quatro vidas. 

Quem pode doar? 

• Pessoas entre 16 e 69 anos de idade - menores de 18 devem apresentar consentimento formal dos responsáveis

Quem doa uma vez precisa doar para sempre? 

A resposta é não. A doação é espontânea e não causa qualquer mal ou anomalia em quem interrompe. 

Pessoas com tatuagem podem doar? 

Sim! No entanto é preciso esperar o prazo de 12 meses para fazer a doação. 

Meu corpo vai repor o sangue doado? 

quantidade é reposta pelo nosso organismo.

Quem vacinou contra Covid-19 pode doar sangue? 

Não podem doar:

Qual o intervalo de tempo recomendado para doação:

Homens podem doar a cada dois meses e mulheres devem respeitar um prazo de três meses entre as coletas.

Como doar?

lave as mãos ou use álcool gel. Doar sangue é salvar vidas! 

N

JUNHO VERMELHO: 
salvar vidas está no sangue

SAÚDE EM DIA
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• Pessoas entre 16 e 69 anos de idade - menores de 18 devem apresentar consentimento formal dos responsáveis

A resposta é não. A doação é espontânea e não causa qualquer mal ou anomalia em quem interrompe. 

• Pessoas entre 16 e 69 anos de idade - menores de 18 devem apresentar consentimento formal dos responsáveis






