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Portal Único melhora o
comércio exterior nacional

Há muitos anos lutamos
para que nosso País dê um
salto de produtividade e
assim possa competir de
igual com as grandes nações no mercado internacional. Nações menores
e menos industrializadas
conseguem maior inserção
nas cadeias globais de valor devido principalmente a dois aspectos: baixas
barreiras tarifárias e alta
eficiência nas operações
aduaneiras.
O primeiro aspecto é complexo e é objeto de discussão política entre diversos
setores da sociedade. Diversos economistas defendem que uma redução das
tarifárias de importação
resultariam em uma ampliação do fluxo de comércio exterior brasileiro.
Já o segundo, é tema recorrente de reclamação
das empresas e teve um
grande avanço com a adesão do Brasil ao Acordo de
Facilitação de Comércio
de Bali, em 2013, quando
se comprometeu a Desburocratizar e Modernizar
suas operações de comércio exterior através da revisão de seus processos e
adoção de alta tecnologia.
Para atingir estes objetivos, a Receita Federal
brasileira tem apostado
suas fichas no Portal Único de Comércio Exterior,
no Novo Processo de Importação, na Janela Única
de Inspeção - Single Window, no DeskFlex e outros
mais. O Portal Único é
uma plataforma que busca unificar os sistemas do
comércio exterior brasileiro, fazendo com que todos

os contribuintes, órgãos
anuentes e intervenientes
das operações acessem um
único portal, facilitando o
uso dos usuários e evitando a redundância das informações.
Desde a sua implantação
nas operações de exportação, conseguiu um avanço
significativo na redução
do tempo médio de exportação, de cerca de 13 para
7 dias.
O próximo passo no portal
será a liberação de funcionalidades, como o Novo
Processo de Importação,
um grande desafio para o
Governo brasileiro, pois
consiste na criação de novos módulos dentro do
Portal Único para integrar
os sistemas dos órgãos
anuentes e estruturar as informações dos produtos.
Este novo modelo seguirá
o conceito da Janela Única
de Inspeção (Single Window), adotado em diversos países da OCDE, onde
os órgãos com poder de
fiscalização terão uma janela de tempo pré-definida
para a inspeção das mercadorias e assim agregando
maior previsibilidade para
os gestores do processo.
Todas as medidas acima
citadas terão como resultado a redução do tempo e
dos custos para os contribuintes em suas operações
de comércio exterior.
No estudo “Time as a Trade Barrier”, do economista David Hummels, ele diz
que cada dia reduzido no
processo de importação
gera uma economia potencial de 0,8% do valor das
mercadorias.

É grande a expectativa de
que estas inovações tenham grande impacto na
competitividade do Brasil e que isto reflita diretamente nos indicadores
do estudo Doing Business, realizado pelo Banco Mundial para medir as
condições de negócio internacional de cada país.
Um crescimento efetivo do Brasil neste estudo
poderia projetar um crescimento na confiança dos
investidores e empresas
estrangeiras sobre a nossa
economia.
Naturalmente que outras
ações são necessárias para
um crescimento sustentável de longo prazo, como
as Reformas Administrativa e Tributária, porém é
fato que os contribuintes
já possuem ferramentas
de gestão para acelerar
a competividade de suas
empresas como o uso de
Regimes Especiais e estratégias de colaboração na
cadeia de fornecimento.
*Rafael Schroeder é o
head de Global Trade
Compliance da Becomex.
Formando em Sistemas
de Informação, com MBA
em Finanças, Auditoria e
Controladoria pela FGV, é
especialista em governança aduaneira, fiscal e tributária com o uso de alta
tecnologia. Acumula mais
de 15 anos de experiência
na implementação de projetos para os segmentos
automotivo, de alimentos,
têxtil e de telecomunicações. Atuou em importantes empresas do setor
tributário, caracterizadas
pelo uso da tecnologia.

UNITAU em parceria com
Universidade da Alemanha fazem
pesquisa sobre Monteiro Lobato

Hoje (18), é comemorado o Dia Nacional do Livro Infantil, que marca
o nascimento de um escritor brasileiro que tem,
até hoje, as obras infantis
mais vendidas.
Monteiro Lobato, revolucionou a indústria literária
ao criar livros que incentivam o imaginário das
crianças, em uma época
acostumada a obras éticas
e morais. Lobato publicou 26 obras voltadas ao
público infantil. Na busca
por “fazer livros onde as
crianças podem morar”,
desde 1920, seus personagens marcaram a infância
de várias gerações.
Uma parceria firmada
entre a Universidade de
Taubaté (UNITAU) e a
Universidade de Mainz,
Johannes Gutenberg, da
Alemanha, desenvolvem
desde o dia 13 de abril,
uma pesquisa sobre traduções culturais e o estudo

de textos de Monteiro Lobato. O intercâmbio é feito
de forma remota e coordenado pela Profa. Dra.
Rachel Duarte Abdala, do
Departamento de Ciências
Sociais e Letras da UNITAU, e pela Profa. Dra.
Cornelia Sieber, chefe do
Departamento de Letras
da JGU.
“O maior objetivo desse
projeto é criar em Taubaté um núcleo de pesquisas
sobre Monteiro Lobato”,
comenta Rachel.
São no total, dez alunos
da UNITAU, sendo eles
graduandos, mestrandos
e uma monitora do PID
(Programa de Iniciação à
Docência). A aluna Izabela Zogbi Martins, do 5º
semestre de História tem
muitas expectativas sobre
a pesquisa: “Vou adquirir uma bagagem cultural
diferenciada, vai contribuir muito na minha vida
profissional no sentido de

conhecimento. Monteiro
Lobato é extraordinário
para a cultura brasileira”,
relata.
A cidade de Taubaté tem
10 museus. O Museu Histórico, Folclórico e Pedagógico Monteiro Lobato,
mais conhecido como o
Sítio do Picapau Amarelo,
é o 5° museu mais visitado
do Estado de SP. A valorização e o reconhecimento
da importância de Lobato
para a Capital da Literatura Infantil é fundamental.
“A minha ideia também
é aprofundar discussões
acadêmicas na Semana
Monteiro Lobato”, pontua
a Profa. Rachel.
O núcleo de pesquisas
tem uma grande interação cultural, participando
também das atividades, os
alunos da Faculdade Zumbi dos Palmares, deSão
Paulo, e os da Universidade Mondlane, deMaputo,
Moçambique.
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Miscelânea
Curiosidades
Estranhas fobias
Ablutofobia... medo de tomar banho
Ambulofobia... medo de andar
Anuptafobia... medo de ficar solteiro
Biofobia... medo da vida
Corofobia... medo de dançar
Deipnofobia... medo de jantar
Dipsofobia... medo de beber
Dromofobia... medo de cruzar as ruas
Eremofobia... medo de ficar só
Ergasiofobia... medo de trabalhar
Falacrofobia... medo de ficar careca
Filemafobia... medo de beijar
Fonofobia... medo da própria voz
Fronemofobia... medo de pensar
Gamofobia... medo de casar
Geliofobia... medo de rir
Gerascofobia... medo de envelhecer
Heterofobia... medo do sexo oposto
Hipnofobia... medo de dormir
Latiofobia... medo de falar
Lissofobia... medo de ficar louco
Megeirocofobia... medo de cozinhar
Moloxofobia... medo de amar
Nidofobia... medo de nudez
Obsesofobia... medo de engordar
Oneirofobia... medo de sonhar
Pantofobia... medo de todas as fobias
Pedofobia... medo das crianças
Penterofobia... medo da sogra ou do sogro
Sitofobia... medo de comida
Socerafobia... medo da madrasta ou do padrasto
Singenesofobia... medo dos parentes
Tafofobia... medo de ser enterrado vivo
Uiofobia... medo dos próprios filhos
Humor
Poucos dias após o nascimento do primeiro filho do casal, o marido chegou em casa, jogou o paletó sobre a cadeira, esparramou-se no sofá e ligou
a TV. Nesse momento, a esposa pediu:
- Querido, você poderia trocar a fralda do Vinicius enquanto eu faço nosso
jantar?
- Agora estou muito ocupado, meu bem. Você troca essa e eu troco a próxima!
A mulher desligou o fogão, trocou a criança. Voltou e continuou a fazer o
jantar. Mais tarde, o nenê sujou a fralda e a esposa fala:
- Querido, agora é a sua vez de trocar o bebe!
- Minha vez? Pergunta ele indignado.
- Você disse que iria trocar a próxima!
- Eu não disse a próxima troca... Eu disse a próxima criança...
Mensagens
Às vezes ficamos com preguiça e passamos semanas sem meditar. Somos
tragados pelas rotinas da vida e desviados do caminho por orgulho, inveja ou insegurança. Somos todos humanos e a vida é difícil. A frustração
tornou-se uma reação comum e normal. Não somos seres pacientes. A
duração é o que importa e não a velocidade. Se você está se tornando uma
pessoa mais amorosa, menos passional e violenta, encontra-se na direção
certa e encontrará o caminho de volta. Pois parece que estejamos dando
dois passos pra frente e um passo pra trás, mas é assim mesmo. O progresso é um processo lento e árduo, que requer disciplina e dedicação. É
mais natural que queiramos parar de vez em quando. Isso não significa que
estejamos regredindo, estamos consolidando e descansando. O progresso
não é linear. Podemos ter avançado muito no que diz respeito à caridade e
a compreensão, mas somos principiantes em relação â raiva e â paciência.
É importante não se exigir demais. Se não ficarmos nos julgando e nem
permitindo que outros nos julguem, não nos sentiremos frustrados.
Pensamentos, provérbios e citações
O mundo não melhora nunca, só piora de hora em hora.
A audácia cresce com o medo dos outros.
Talvez o amor seja apenas o reconhecimento do prazer.
Um amor pobre é aquele que se pode medir.
O lar é o mais popular e durável de todos os estabelecimentos.
Trabalhar para pobre é o mesmo que pedir esmolas para dois.
Um burro calado passa por sábio.
Os homens sempre são sinceros, apenas mudam as sinceridades.
Não seu se a vida está me levando ou se está me atropelando.
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Poupa Tempo reabre para
atendimento presencial
a partir de 24 de abril

A partir do próximo sábado (24), as unidades do
Poupa Tempo serão reabertas para a realização
de serviços de forma presencial. A medida faz parte das iniciativas da Fase
de Transição do Plano
São Paulo e será adotada
seguindo todos os protocolos sanitários, com capacidade reduzida de atendimento e agendamento
prévio de data e horário.
A abertura da grade online
para agendamento será no
dia 23 de abril, sexta-feira.
Até lá, o programa mantém o recebimento e análise das solicitações de casos emergenciais, como a
emissão de RG, por exemplo, recebidas pelo Fale
Conosco, disponível no
portal www.poupatempo.
sp.gov.br e aplicativo Poupatempo Digital.
De acordo com o diretor
da Prodesp - empresa de

Tecnologia do Governo de
São Paulo que administra
o Poupatempo -, Murilo
Macedo, os cuidados em
prestar serviços de forma
responsável e segura têm
sido fundamentais para
manter o funcionamento
do programa neste período
de pandemia.
“Mesmo com as unidades
fechadas, o Poupatempo
não parou de trabalhar,
oferecendo atendimento
de forma digital e, quando
necessário, abrindo espaço
para casos emergenciais,
para garantir a saúde de
todos os envolvidos no
processo. Em um ano de
pandemia, cerca de 75%
dos serviços prestados foram de forma digital. Isso
demonstra que as pessoas
estão se adaptando cada
vez mais e escolhendo o
atendimento online, por se
tratar de um meio simples
e seguro”, afirma.

Para quem tem dúvidas e
busca por informações sobre como realizar os serviços, o portal do Poupatempo oferece vídeos tutoriais
e cartilhas orientativas,
com o passo a passo das
principais solicitações.
Ao todo, são 20 cartilhas digitais que podem
ser acessadas no site ou
baixadas gratuitamente e
impressas para serem consultadas quando o cidadão
desejar. Já a série com
16 vídeos está disponível
também no canal do Poupatempo no Youtube, pelo
link www.youtube.com/
poupatemposp.
Para saber mais sobre as
opções de atendimentos
online é só acessar o portal
www.poupatempo.sp.gov.
br ou baixar ao app Poupatempo Digital. Em caso de
dúvidas sobre os serviços,
basta escrever para o canal
Fale Conosco.
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Composição da Coronavac
neutraliza ação
da toxina botulínica

Uma pesquisa conduzida pela Escola Superior
de Estética Cosmetologia
(ESEC), em parceria com
o Centro de Pesquisas e
Análises Heráclito, que
buscou entender se havia
ligação entre a formulação dos componentes da
vacina Coronavac com a
toxina botulínica, utilizada
para tratamento estéticos,
constatou que o imunizante inibe a ação eficiente da
substância.
O estudo analisou a aplicação intramuscular da
toxina botulínica em dois
grupos: o de pacientes que
testaram positivo para Covid-19 e os que receberam
a vacina contra a doença,
neste caso a Coronavac,
da farmacêutica chinesa
Sinovac, em parceria com
o Instituto com o Instituto Butantã. No relatório,
consta a análise de 26 pacientes clínicos atendidos
em aplicações de toxina
botulínica e que relataram
uso desta vacina.
Responsável pela condução da pesquisa, Daniela
López, graduada em Estética e Cosmetologia pela
Universidade Braz Cubas,
pós-graduada em intradérmicos e subcutâneos pela
FAISP e Especialista em
Estética e Cosmetologia
Avançada pela Universidade Federal de São Paulo

(USP), explica que se observou uma melhor performance da toxina botulínica em pacientes curados
da Covid-19.
“O que notamos é que no
grupo de pacientes curados da doença que fizeram
ação ferramentas para reforço da imunidade, tais
quais utilização de doses
diárias de vitamina D,
Zinco, Cálcio, a ação da
toxina botulínica aumentou em 70% seu efeito de
paralisia das rugas. Considerando que o período clínico normal é de 4 meses,
nesse caso o efeito em rugas dinâmicas passou para
8 meses”, comenta a pesquisadora.
No outro grupo analisado,
o de pacientes que receberam doses do imunizante
da Sinovac, até o momento da aplicação da toxina
botulínica para o estudo,
não haviam relatos de que
eles tivessem atestado positivo para Covid -19 e tão
pouco relataram qualquer
sintoma gripal desde o início da pandemia mundial.
“Os efeitos dos pacientes
que receberam a vacina e
após 10 dias aplicaram a
toxina botulínica para as
rugas dinâmicas não foram satisfatórios.
O comum é que a substância apresente seu efeito de
três a dia após a primeira

utilização. Na pesquisa,
mesmo após 20 dias da
aplicação, a toxina botulínica não surtiu nenhum
resultado e não houve a
paralisia das rugas dinâmicas”, relata Daniela López.
A pesquisadora constata,
porém, que os pacientes
relataram que perceberam um aumento no fator hidratante do tecido,
mostrando uma melhora
na qualidade da pele. “É
importante destacar que
a técnica utilizada em todos os procedimentos foi
intramuscular em região
facial frontal do terço superior e subcutâneo em região orbicular dos olhos”,
ressalta Daniela.
O estudo não conseguiu
identificar quais elementos da composição da Coronavac atuam na neutralização da ação da toxina
botulínica, sendo necessário um estudo específico
e detalhado para elucidar
a questão. “O que se sabe
é que as vitaminas que os
pacientes estavam utilizando com o intuito de
melhorar o seu sistema
imunológico, foram um
fator em comum com êxito na aplicação da toxina,
potencializando assim o
efeito em rugas dinâmicas”, complementa.
Sobre Daniela Lopez
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Dia Nacional do Livro Infantil:
Como o livro pode apoiar no
desenvolvimento integral de crianças?

A especialista e coordenadora de Engajamento Social e Leitura do Itaú Social, Dianne Melo, explica
como o livro pode apoiar
no desenvolvimento integral de crianças, afirmando que:
“Ao apresentar às crianças a fantasia, por meio
das histórias e dos personagens, a literatura exerce
um papel fundamental na
construção do significado.
Elas passam a usar a imaginação e a criatividade
para lidar com sentimentos e emoções, enriquecendo e ampliando suas
experiências com as pessoas com quem convivem
e com elas mesmas”.
De acordo com a pesquisa Retratos da Leitura do
Brasil, o número de crianças leitoras cresceu nos
últimos quatro anos, sendo
que 48% disseram ler por
gosto. A prática contribui
para o desenvolvimento de
capacidades como pensar,
interpretar, falar, aprender
e conviver.
Mas, um livro sozinho,
sem mediação, pode não
ter significado para uma
criança, mas quando um
adulto, no papel de mediador de leitura, se propõe a

“andar junto” do pequeno
leitor, ele se coloca como
presença que dá voz ao
texto literário e dispõe seu
olhar e escuta para convidar à interação e acolher as
diferentes leituras.
Além disso, ler para uma
criança fortalece os vínculos afetivos e é uma oportunidade de participação
ativa do adulto na educação desde a primeira infância.
E em comemoração ao Dia
Nacional do Livro Infantil,
especialistas do Clube de
Autores, maior plataforma de autopublicação da
América Latina, selecionaram cinco títulos, que
vão levar um universo de
possibilidades criativas e
imaginativas aos público
infantil, confira:
O Segredo de Kiki - Israel
Foguel
A história narra a amizade
entre Kiki, uma gatinha
dengosa e vovó Sabrina,
que achou a gatinha miando na rua após voltar da
padaria e não perdeu tempo e levou ela para casa.
Letrinhas Encantadas Christinny Olivier
Por meio destas páginas
de contos e versos, os pequenos leitores poderão

mergulhar em uma realidade fantástica, onde piratas e seres míticos ganham
vida, ocupando cenários e
sonhos, estimulando, desde cedo, o essencial hábito
da leitura.
Olhos do Coração - Raquel Gomes Abreu
O livro aborda a história
de Lara, uma garota alegre, de boa família, que
possui deficiência visual.
E pela primeira vez irá à
escola, onde terá novas experiências de vida no convívio com outras pessoas.
O Menino que Gostava
de Matemática - Enzo de
Abreu e Raquel Gomes
A história infantil fomenta
a ideia e contagia a vida da
criança que, com o estudo,
esforço, apoio da família,
consegue conquistar seus
sonhos, e também, por
meio da leitura, pode ter
possibilidades de viajar no
mundo da imaginação.
A Carroça de Fogo - Emiliana Tasso
A narrativa conta a famosa
lenda da cidade de Rancharia no interior de São
Paulo. Juquinho, um menino esperto acaba tendo
que enfrentar seus medos
ao se deparar com esse
causo do interior paulista.
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Sindicato alerta para
impactos do fim da
produção na LG Taubaté

Os trabalhadores e trabalhadoras na LG percorreram ruas e avenidas de
Taubaté em carreata na
manhã desta sexta-feira
(16). O protesto foi contra o encerramento da
produção de celulares,
notebooks e monitores na
planta. O ato também buscou alertar a cidade sobre
os impactos que as demissões podem provocar na
economia.
A concentração da carreata teve início às 7h30, em
frente à LG, com a adesivagem. Cerca de 200
veículos, entre carros e
motos, participaram da
mobilização. O comboio
puxado pelo caminhão de
som do Sindmetau (Sindicato dos Metalúrgicos
de Taubaté e Região) saiu
da fábrica pouco antes das
9h.
A carreata percorreu um
trajeto de 18 quilômetros
pela região do Independência, praça Santa Teresinha e Centro, retornando depois para fábrica. O
presidente do Sindimetau,
Claudio Batista, destacou
a importância da carreata
para luta dos trabalhadores
na LG.
“Contamos com uma participação massiva dos trabalhadores. A sociedade
nos acolheu pelas ruas e

isso mostra que a cidade está sensível e alerta a
tudo que está acontecendo
com os trabalhadores na
LG e com o país”, aponta
Claudio.
Segundo Camila Martins,
diretora sindical na LG,
a carreata também é uma
maneira dos trabalhadores
mostrarem toda indignação com a postura da LG.
“A carreata é para mostrar
nosso repúdio contra a LG
diante dessa situação. Os
funcionários têm se dedicado 100% nessa mobilização, mantendo a vigília
24 horas na porta da fábrica”, afirma.
A vigília foi iniciada na
última segunda-feira (12),
quando os trabalhadores
aprovaram a greve na fábrica. Ana Glaucia Marcondes, que trabalha há
13 anos na LG, é uma das
trabalhadoras que está participando da mobilização.
“Estamos muito indignados porque demos o sangue por essa empresa. Eu
tenho várias sequelas de
doenças ocupacionais do
trabalho. Queremos uma
proposta justa e mais consideração e respeito da
empresa”, explica.
Entenda o caso
Em janeiro deste ano começaram a circular informações no mercado e

na imprensa sul-coreana
sobre uma possível venda
da divisão de celulares da
LG. O Sindicato acionou a
empresa, mas recebeu ofícios com respostas evasivas. Um pedido de reunião
com o presidente da LG
também não foi atendido.
Diante do cenário de incertezas, em 26 de março,
os trabalhadores aprovaram o estado de greve. No
dia 5 de abril, a fabricante
sul-coreana disparou um
comunicado onde informava o encerramento global da divisão de celulares,
alegando que a área acumulava um prejuízo de 4,1
bilhões de dólares.
No dia seguinte, em reunião com o Sindicato, a
empresa informou que
pretende levar a linha de
notebooks e celulares de
Taubaté para Manaus. A
LG alega que na capital do
Amazonas terá incentivos
fiscais, o que não ocorre
no estado de São Paulo.
Após reuniões com o Sindicato, a empresa apresentou uma proposta de indenização aos trabalhadores.
Mas o pacote foi rejeitado
em assembleia no dia 12
abril.
Os
funcionários
aprovaram então uma greve por tempo indeterminado.
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20 de Abril de 2021

Comerciante faz
distribuição de marmitex
em Pindamonhangaba

Uma imensa fila se formou hoje por volta das
10:30 no centro de Pindamonhangaba, desta vez
não é uma fila de Banco
ou de vacinação.
Inconformado com a situação em que o país vem
sofrendo, e as medidas a
qual o estado de São Paulo
vem aplicando no combate
à pandemia, um empresário de Pindamonhangaba,
proprietário de um restaurante, entregou na manhã
deste sábado (17), toda sua
produção de refeições em
marmitex para as pessoas
que estivessem em fila e
protegidas por máscaras.
Nas rede sociais da empresa uma mensagem de
indignação foi postada.
“INDIGNAÇÃO!
Esse é o sentimento que
temos carregado durante
muitas semanas. Hoje o
Restaurante Minuano do
centro de Pinda faz doação
de refeições em forma de
protesto e indignação por
conta da reabertura parcial do comércio. Qual é a
explicação plausível para
isso? O comércio de bares
e restaurante transmite o
vírus mais que supermercados e lojas de departamentos? Temos menos
protocolos sanitários? Pagamos menos impostos?
Temos menos despesas?
Não temos funcionários?
Até quando iremos apenas
aceitar e abaixar a cabeça?
Acatar e segurar o prejuízo, a falência, as demissões em massa, o colaborador que não recebe o

salário... até quando?
Estamos indignados com a
situação de pessoas passarem fome, pois não podem
trabalhar, logo não podem
comprar comida e assim
vai virando essa grande
bola de neve!
Hoje doaremos comida,
parte da nossa produção
diária, para quem precisa
comer!!!! Sim, se não for
o seu caso - ótimo -, mas
sim tem gente em Pinda
passando fome! E a prefeitura não faz absolutamente
nada! O grande vírus no
momento é a nossa política!
Não estamos pedindo muito, estamos pedindo para
termos o direito de poder
trabalhar, com toda segurança e dignidade possível! Mas isso não estamos podendo! Até quando
questiono novamente! Até
quando????
Estamos todos pelas tampas já, de todas as formas
tentando sobreviver em
um mundo onde tudo tem
dois pesos e duas medidas,
onde se você tem influência você pode as coisas, é
um absurdo! É revoltante!
Somos a favor da reabertura do comércio geral de
Pindamonhangaba
com
consciência, onde todos
estabelecimentos precisam
seguir normas e protocolos de segurança contra o
Covid determinados pelos
órgãos competentes, as
pessoas precisam ter consciência do uso de máscaras, tomar e ter noção do
distanciamento social, evi-

tar aglomerações e fazer
o uso do álcool em gel, e
se mesmo assim se sentirem desconfortáveis com
isso que fiquem em casa
- quem puder obviamente
- pois há muitas pessoas
que não tem essa escolha
de ficar em casa, elas precisam trabalhar, sair de
casa para levar o que comer para dentro de casa!
Pessoas estão passando
fome! Precisam sustentar
o lar! E precisamos todos
trabalhar!!!
Esse foi o meio de protesto
que encontramos para manifestar de forma pacífica
a nossa indignação com
tudo isso! Iremos fazer
doação de refeições hoje
(sábado dia 17/04/2021).
Não vamos mais aceitar
ficar de braços cruzados,
aguardando orientações de
autoridade que não pensam em nós, não pensam
na população que está sofrendo e não pensam nem
nas pessoas que estão
morrendo! A preocupação
deles é outra!
O comércio precisa se
unir e de forma consciente mostrar que o lockdown
não funciona mais!!! Vai
morrer gente de fome e
não de Covid!!!
Usem máscara, utilizem
álcool em gel, não participem de aglomerações,
faça sua parte por favor.
Estamos tentando fazer a
nossa!
Estamos tentando sobreviver nesse Brasil doente.
Agradecemos a colaboração de todos.”

