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Perda de renda
Na pandemia, a maior parte das famílias 
brasileiras de classe média teve alguma 
perda de renda neste período e precisou 
se adaptar. Sofrem primeiro os mais 
vulneráveis e depois a chamada classe 
média. Pelo Critério Brasil, da Associação 
Brasileira das Empresas de Pesquisas, 
famílias com renda mensal entre R$ 3,3 mil 
e R$ 6 mil. Com a pandemia estacionada, 
veem a vida andar para trás.

*** Um estudo do IDados, a partir da 
Pesquisa Nacional de Domicílios, mostra 
que oito em dez famílias de renda média se 
apertaram para viver com menos no fim do 
ano passado. A maior parte perdeu entre 
10% e 50% da renda do trabalho. Para duas 
em dez famílias, a pandemia levou entre 
50% e 80% da renda familiar. E um em dez 
domicílios viu a fonte de renda secar entre 
80% e 100%. Com informação do portal G1

Normalizar os estoques
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, 
disse na última quarta-feira que a Espanha 
vai doar 80 mil itens do kit intubação 
para o Brasil. A previsão de chegada dos 
insumos é na próxima semana. De acordo 
com o ministro, a pasta também vai fazer 
um pregão nacional e internacional, sem 
fixação de preços, para tentar normalizar 
os estoques de medicamentos usados na 
intubação de pacientes nas unidades de 
terapia intensiva.
  
*** O ministro destacou também a doação 
de 2 milhões de kits feita pela Vale, e 
afirmou que o ministério “também espera 
uma execução contratual com a indústria 
nacional de 400 mil itens do kit intubação 
até o final do mês”. Ainda afirmou durante 
a coletiva de imprensa, Marcelo Queiroga, 
que o coquetel REGN-COV2 ainda precisa 
passar por outros testes antes de ser incluso 
no SUS. CNN Brasil.

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da 
coluna hoje vão para André Lucorpe, 
Nilde Cantalice e Manoel Filho. Vivas 
antecipados para André Osvaldo de 
Luciano, Rodrigo Klynger, Patrícia 
Figueiredo, Virginia Dias, Dulce Motta, 
Marlene Galeazzi, Antônio Aladim Neto, 
O cantor Leno Azevedo, Castelo Casado, 
Wellington Pain, Lígia Carreras e a 
jornalista Flávia Freire.

Projeto Verena
Foi realizada ontem a primeira reunião de 
2021 entre os membros do trade turístico que 
compõem o grupo de trabalho do Projeto 
Verena - acordo internacional de cooperação 
entre o Sistema Fecomércio RN e o governo 
do Estado alemão Renânia-Palatinado, com 
execução através da Câmara de Comércio 
de Trier. Realizada no formato on-line, a 
reunião teve como objetivo apresentar as 
ações executadas no âmbito da parceria 
internacional, bem como os resultados 
alcançados desde sua implantação, em 2016.

FISIOTERAPIA
A Clínica Escola de Fisioterapia da 
Estácio oferece atendimento gratuito 
para pacientes com sequelas da 
Covid-19. O serviço é prestado por 
alunos a partir do 9° período do curso 
com a orientação dos professores e 
do fisioterapeuta responsável técnico, 
Bruno Cardoso. Os agendamentos 
já estão abertos para consultas de 
segunda a sexta-feira à tarde. 

O abraço da colunista para a  colega Marlene Galiazzi, 
radicada em Brasília, brindando aniversário amanhã
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Casal Lígia Carreras e Carlos Lettiere. Ela recebendo 
os parabéns da colunista pelo aniversário domingo

Do acervo da coluna:  beleza de Isnara Almeida, Soraya 
Hazbun e Juliana Flor, durante noite comemorativa

Parabéns antecipados para o querido amigo, 
o cantor LENO AZEVEDO que celebra 
aniversário neste domingo. Ícone da “Jovem 
Guarda”, o artista também fez sucesso em 
outros países, levando nossa MPB.
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