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Governo anuncia fim da emergência sanitária por covid19 no país

Crédito para micro e
pequenas empresas
cresce 95% na
pandemia

O

Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga fez pronunciamento neste domingo

crescimento do saldo de carteira
Pessoa Jurídica entre os anos de
2020 e 2021 teve como um dos seus
destaques o crédito destinado às micro e
pequenas empresas (MPEs), cuja
expansão acumulada no período chegou a
94,7%. É o que revela um levantamento
feito pela Diretoria de Economia da
FEBRABAN intitulado “Desempenho do
Crédito para as Micro e Pequenas
Empresas (MPEs) na Pandemia”, e que
inaugura a série Estudos FEBRABAN.
Pesquisas com assuntos relevantes
do setor bancário passarão a ser divulgadas
com o objetivo de contribuir para o debate
de temas de interesse que envolvam o setor
financeiro.
“Trata-se de mais uma iniciativa da
Federação, dentro de seu compromisso de
transparência e de aproximação cada vez
maior com a população e a sociedade”,
afirma Isaac Sidney, presidente da
FEBRABAN. “Os números desse estudo
desfazem, por completo, o que muitos
alardeavam no sentido de que o crédito não
chegava na ponta para micro e pequenas
empresas e reforçam o importante papel de
suporte do setor bancário a esse segmento,
setor fundamental de nossa economia, que
gera milhões de empregos e contribui
exponencialmente para o desenvolvimento
e crescimento de nosso país”, avalia.
Segundo o estudo, o crédito
destinado para as MPEs ganhou
participação na carteira Pessoa Jurídica
Total, saindo de 13,2% em 2019 para 19,7%
em 2021. O desempenho do crédito para as
empresas deste segmento registrou sua
maior expansão em 2020 (+77%), quando
as empresas buscaram, com maior
intensidade, capital de giro e se
beneficiaram dos programas
governamentais. Em 2021, o crescimento
foi de 10%. Os dados disponíveis no estudo

O

ministro da Saúde,
Marcelo Queiroga,
anunciou em
pronunciamento de rádio e
TV, na noite deste domingo
(17), o fim da emergência
de saúde pública em
decorrência da pandemia.
Segundo o ministro, o
anúncio foi possível por
causa da melhora do
cenário epidemiológico, da
ampla cobertura vacinal e
da capacidade de
assistência do Sistema
Único de Saúde (SUS).
Ainda segundo o
ministro, nos próximos dias
será editado um ato
normativo sobre a decisão.
Queiroga afirmou que a
medida não significa o fim
d a
c o v i d - 1 9 .
“Continuaremos
convivendo com o vírus. O
Ministério da Saúde
permanece vigilante e
preparado para adotar
t o d a s a s a ç õ e s
necessárias para garantir a
saúde dos brasileiros, em
total respeito à
Constituição Federal.”
Vacinação
No pronunciamento,
o ministro falou que o país
realizou a maior campanha
de vacinação de sua
história, com a distribuição
de mais de 476 milhões de

A declaração
de transmissão
comunitária no país
veio em março, mês
em que também foi
registrada a primeira
morte pela doença no
país. Segundo último
balanço, divulgado
pelo Ministério da
Saúde neste domingo,
o Brasil registrou,
desde o início da
p a n d e m i a ,
30.252.618 casos de
covid-19 e 661.960
m o r t e s
e m
decorrência da
d o e n ç a . H á
29.227.051 pessoas
que se recuperaram
da doença, o que
representa 96,6% dos
infectados. Há ainda
363.607 casos em
acompanhamento.
Matéria alterada, às
10h27 de 18 de abril
de 2022, para corrigir
o número total de
mortes por covid-19
desde o início da
pandemia.

doses de vacina. Foi ressaltado que mais de 73% dos
brasileiros já completaram o esquema vacinal contra a
covid-19 e 71 milhões receberam a dose de reforço.
O ministro também destacou os investimentos
feitos na área nos últimos dois anos. “O governo
federal, por meio do Ministério da Saúde, fortaleceu o
SUS, com a expansão da capacidade de vigilância,
ampliação na atenção primária e especializada à
saúde. Foram mais de R$ 100 bilhões destinados
exclusivamente para o combate à pandemia, além dos
mais de R$ 492 bilhões para o financiamento regular da
saúde desde 2020”, disse Queiroga.
Emergência sanitária
O Brasil identificou a primeira contaminação Edição: Bruna Saniele
pelo novo coronavírus no final de fevereiro de 2020, Fonte: Agência Brasil
enquanto a Europa já registrava centenas de casos de
covid-19. No dia 3 de fevereiro de 2020 o ministério
declarou a covid-19 como uma emergência de saúde
pública de importância nacional..

Consórcio Magalu cria grupo de automóvel com reajuste de crédito limitado a 2% ao
ano
Em um período de inflação em alta, novo modelo de correção oferece ainda mais planejamento e vantagens ao consorciado que
busca comprar um veículo sem juros

O

Consórcio Magalu, empresa de
consórcios do Magazine Luiza,
lança uma novidade para quem
deseja adquirir um automóvel com
planejamento, sem juros e controle total
dos gastos. A partir deste mês, a empresa
disponibiliza um plano exclusivo para
compra de veículos, o crédito corrigido pelo
IPCA anualmente , isto é, o reajuste do
plano é limitado a 2% ao ano. Além da
novidade, o plano também vai premiar os
clientes que estão em dia com as
mensalidades com três sorteios extras,
sendo eles na 5ª, 10ª e 15ª assembleia do
grupo, sendo assim os clientes devem
efetuar o pagamento até a data do
vencimento, aumentando as chances de
contemplação.
O grupo recém-criado de automóvel
também tem mais uma vantagem e está
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com a taxa de administração de 0,33% ao mês. Vale ressaltar que
as taxas dos consórcios são diluídas ao longo dos meses, sendo
que os valores são muito mais baixos que os juros dos
financiamentos. “Nosso objetivo é oferecer crédito aos clientes,
com controle total do investimento, até o fim do contrato”, diz
Angélica Urban, gerente corporativa de produtos do Consórcio
Magalu.
Os planos tradicionais de veículos são reajustados de
acordo com o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo), em um período de inflação em alta, a novidade pode ser

uma excelente alternativa aos clientes que
desejam trocar de carro ou adquirir o
primeiro automóvel, em alguns meses. Os
valores disponibilizados para a nova
modalidade variam entre 30 000 a 60 000
reais e prazo de 60 meses para atender
diferentes perfis de consumidores.
A vantagem é que com esse tipo de
reajuste limitado, o consumidor planeja
melhor sua compra. Por outro lado,
oferecer limite de reajuste atende aos
clientes que desejam saber o quanto vão
pagar até o final das parcelas, logo no ato
da compra. “Cada consorciado pode
escolher o melhor modelo de compra para
seus projetos, como diz o slogan da
e m p r e s a s e g u r a n ç a p a r a i n v e s t i r,
liberdade para sonhar. Aqui tratamos cada
cliente de forma indivudualizada”, afirma a
gerente.
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"Falência da Rússia é só uma questão de tempo", diz chefe da UE

A

presidente da Comissão
Europeia, Ursula von der Leyen,
afirmou ontem (17/04) que a
falência do Estado russo é apenas uma
"questão de tempo" devido às sanções
impostas pelo Ocidente após o regime
de Vladimir Putin ter invadido a Ucrânia.
"A falência do Estado russo é
apenas uma questão de tempo", disse
Von der Leyen para a edição de
domingo do jornal alemão Bild.
Von der Leyen afirmou que as
sanções estão afetando cada vez mais
a economia russa, "semana após
semana", e que as "exportações de
bens para a Rússia caíram 70%".
"Centenas de grandes empresas e
milhares de especialistas deixaram o
país. O PIB na Rússia, de acordo com
as previsões atuais, irá diminuir em
11%", afirmou a política alemã.
A UE está no momento
elaborando num sexto pacote de
sanções contra a Rússia. Segundo Von
de Leyen, a nova rodada deve atingir
bancos russos que vinham sendo
poupados e o lucrativo setor de petróleo
controlado por Moscou.
"Continuamos a olhar para o
setor bancário, especialmente o
Sberbank, que sozinho representa 37%
do setor bancário russo. E é claro que

estamos lidando com questões de energia", completou a chefe do
Executivo da UE.
Até agora, a UE vem poupando o banco russo Sberbank porque,
junto com o Gazprombank, ele é um dos principais canais para
pagamentos de petróleo e gás russos.
Von de Leyen ainda disse que reduzir os ganhos financeiros de
Putin deve ser uma prioridade. "O petróleo está sendo comercializado
globalmente", disse ela. "O que não deveria acontecer é que Putin está
obtendo retornos ainda maiores em outros mercados para entregas que,
de outra forma, iriam para a UE. Portanto, estamos desenvolvendo
mecanismos inteligentes para que o próximo nível de sanções também
inclua o petróleo".
Mais armas para a Ucrânia
Von de Leyen também pediu aos Estados-membros que
forneçam à Ucrânia sistemas de armas "rapidamente". "Isso se aplica a

todos os Estados-membros: aqueles
que podem e devem entrega
rapidamente. Porque só assim a
Ucrânia poderá sobreviver em sua
aguda batalha defensiva contra a
Rússia”, disse.
Alguns países europeus vêm
hesitando em relação à exportação de
armas pesadas, como tanques ou
caças, demonstrando preocupação de
que tal medida possa escalar a guerra
na Ucrânia para um conflito direto entre
a Rússia e os membros da Otan.
No entanto, Von der Leyen pediu
aos líderes europeus para que não
adiem as decisões sobre as diferenças
de categoria de armamento. "Não faço
distinção entre armas pesadas e leves”
disse.. "A Ucrânia tem que consegui
tudo o que precisa para se defender."
Ainda na entrevista ao Bild am
Sonntag, a presidente da Comissão
Europeia disse ainda que os cidadãos
europeus devem se prepara
mentalmente para um longo conflito na
Ucrânia. "Temos que fazer de tudo para
que isto acabe o mais rapidamente
possível. E, ao mesmo tempo, temos
que nos preparar para o fato de a
guerra poder, na pior das hipóteses
durar meses ou talvez anos”, disse..
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Investimento em pós-doutorado favorece regiões menos
desenvolvidas
Iniciativa da CAPES é voltada a programas emergentes e em consolidação; maioria se encontra no Norte e no Nordeste

P

ró-reitores de universidades
das regiões Norte, Nordeste
e Centro-Oeste avaliam que
o investimento da CAPES em até
1.418 bolsas de pós-doutorado
poderá ajudar no combate às
d e s i g u a l d a d e s e n o
desenvolvimento de diversas áreas
estratégicas do País. A Fundação vai
investir até R$173,5 milhões com o
Edital nº 16/2022, do Programa de
Desenvolvimento da PósGraduação (PDPG) – PósDoutorado Estratégico, publicado
em março.
A iniciativa incentiva
programas de pós-graduação stricto
sensu acadêmicos emergentes, em
funcionamento a partir de 2013, e em
consolidação – avaliados com nota
igual ou inferior a 4 nos últimos dois
ciclos –, contribuindo para o
aperfeiçoamento do Sistema
Nacional de Pós-Graduação
(SNPG). “Fortalecer as equipes de
professores e pesquisadores das
regiões mais necessitadas, como
Norte, Nordeste e Centro-Oeste, é
uma política de desenvolvimento
científica e tecnológica muito eficaz”,
afirma Margarida Carvalho, próreitora de Pesquisa e PósGraduação da Universidade Federal
do Acre (Ufac).

Oitenta e nove por cento dos cursos do Norte se
enquadram no perfil para o qual edital é voltado, assim
como 80% dos do Sul e dos do Centro-Oeste. O
programa, portanto, atende demandas de centros
tradicionalmente menos favorecidos. A oferta de bolsas
de pós-doutorado contribui para a redução das
assimetrias regionais identificadas no SNPG.
“A maior parte dos programas de pós-graduação
do Nordeste tem menos de 15 anos de existência. É uma
região que tem dificuldade de fixar doutores”, observa
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Robério Rodrigues, presidente do Fórum
Nacional de Pró-Reitores de Pesquisa e
Pós-Graduação (Foprop), que também é
pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação
da Universidade Estadual do Sudoeste
da Bahia (Uesb).
A fixação de pesquisadores
também é ressaltada por Maria Lígia
Rodrigues Macedo, pró-reitora de
Pesquisa e Pós-Graduação da
Universidade Federal de Mato Grosso do
Sul (UFMS). Para ela, o programa
“contribui para a ampliação do
conhecimento, a produção científica e a
adoção de tecnologias em pesquisa e
pós-graduação consideradas
estratégicas pela instituição”.
Sobre o PDPG – Pós-Doutorado
Estratégico
O PDPG – Pós-Doutorado Estratégico
financiará até 709 projetos com recursos
de custeio e duas bolsas de pósdoutorado a doutores titulados há, no
máximo, cinco anos. O edital tem como
público-alvo 2.479 programas de pósgraduação, entre emergentes e em
consolidação. O resultado final da
seleção das propostas será divulgado a
partir de 31 de agosto. Os projetos terão
início a partir de setembro deste ano.
Assessoria de Comunicação
Social do MEC com informações da
CAPES
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o Jornal digital tem o maior alcance
aferido pelo ICP-Brasil.
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Infertilidade masculina pode ser tratada com técnica de
reprodução assistida
A Injeção Intracitoplasmática de Espermatozoides (ICSI) é um tratamento indicado quando o homem tem uma alteração grave
no espermograma

A

infertilidade masculina também
é uma questão a ser observada
quando um casal tenta
engravidar. Muito se fala da infertilidade
feminina, que já é muito conhecida, mas
em alguns casos a dificuldade de gestar
pode estar vindo do parceiro.
Para alguns casos de
infertilidade masculina grave existe
uma técnica chamada Injeção
Intracitoplasmática de
Espermatozoides (ICSI), que pode
permitir que esses homens possam ter
filhos.
A ICSI foi desenvolvida na
década de 1990 para auxiliar homens
com baixa quantidade, má formação ou
dificuldades de locomoção dos
espermatozoides.
A técnica também pode ser
utilizada dentro dos tratamentos de
reprodução assistida, como a
Fertilização in vitro para mulheres com
idade acima de 38 anos, com baixa
quantidade de óvulos onde o
desempenho do tratamento não é bom.
Outra possibilidade é quando na
Fertilização in vitro convencional a taxa
de formação de embrião é muito baixa,
ou não ocorrem embriões formados na
repetição do ciclo.
Como funciona a técnica de ICSI
A técnica consiste em extrair um
único espermatozoide, de boa

qualidade, que é injetado diretamente no óvulo, usando
uma agulha de extrema precisão. Nesse caso é
selecionado o espermatozoide com melhor motilidade e
morfologicamente mais normal.
Neste tratamento é possível ver o espermatozoide
com um aumento que permite avaliar mais
detalhadamente suas características e selecionar os
melhores para a reprodução assistida.
Aumento na taxa fertilização
De acordo com o médico especialista em
Reprodução Humana, Dr. Pedro Monteleone, membro
da Associação Brasileira de Reprodução Assistida
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(SBRA), quando essa técnica é utilizada
dentro de uma Fertilização in vitro, a taxa
de sucesso de formação de embriões
aumenta de 60% para 80%. “De cada dez
óvulos que injetamos espermatozoide,
oito viram embriões. A taxa de
fertilização, de formação de embrião, a
partir da tecnologia ICSI é maior que a de
Fertilização in vitro convencional”,
comenta o especialista.
O Dr. Monteleone, que publicou um
estudo sobre a ICSI, em 2021, mostrando
os benefícios e o aumento das taxas de
fertilização, explica que esse tipo de
tecnologia veio para ficar.
“A primeira publicação dessa
inovação técnica foi em 1992, essa
técnica revolucionou os resultados da
r e p r o d u ç ã o a s s i s t i d a . Ta n t o q u e
rapidamente foi difundida, logo após a
publicação, o mundo inteiro já executava
essa tecnologia, principalmente para
fatores masculino graves. Com essa
técnica, o recurso de melhora da
qualidade dos nossos tratamentos foi
exuberante. É uma tecnologia que ficou e
hoje não há centro de reprodução
humana que não a execute”, completa o
especialista.
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Mais dois geoparques brasileiros passam a integrar a Rede Global
da Unesco
Ministério do Turismo atuou para o reconhecimento dos atrativos de natureza e apoia ações para o desenvolvimento do
geoturismo no país

B

rasil acaba de ter mais dois
geoparques reconhecidos
internacionalmente. Os
geoparques Seridó (RN) e
Caminhos dos Cânions do Sul
passaram a integram a Rede Global
de Geoparques da Unesco que, até
então, contava apenas com o
Geoparque Araripe (CE) como
representante brasileiro. O anúncio
foi realizado nesta quarta-feira
(13.04) durante a 214ª sessão do
Conselho Executivo da Unesco, que
endossou ainda outros seis novos
geoparques de outros países.
Agora, os três territórios
brasileiros estão entre os 177
geoparques espalhados em 46
países do mundo que integram
oficialmente o Programa
Internacional de Geociências e
Geoparques da organização. Ao
conceder o título, a Unesco zela pela
garantia da sustentabilidade,
preservação e proteção ambiental
dessas áreas, promovendo também
o envolvimento dos moradores da
região, além de ampliar a
capacidade turística do local.
Em 2021, o Ministério do
Turismo acompanhou a visita
técnica da Unesco à região do
Seridó para avaliação da
candidatura. O ministro do Turismo,
Carlos Brito, comemorou a notícia e
reforçou o apoio do Ministério do
Turismo para esta conquista.
“Esta é uma grande vitória
para o Brasil e para o turismo do
nosso país. Este reconhecimento
trará visibilidade internacional para
estes dois atrativos nacionais
importantíssimos para o mundo. O
Ministério do Turismo atuou para
alcançar este resultado, que valoriza
as riquezas e o desenvolvimento
sustentável do nosso país”,
ressaltou o ministro.
Com o apoio do Ministério do
Turismo, outros dois geoparques
também podem receber o título de
Geoparque Mundial em breve. Em
março deste ano, entraram para a
lista de Geoparques aspirantes à
ação da Unesco os territórios de
Caçapava e Quarta Colônia, ambos
localizados no Rio Grande do Sul.
“A partir de uma carta de
apoio, o Ministério do Turismo
chancelou a candidatura desses
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dois geoparques. Agora eles
passarão pelo processo de
admissão da Unesco, que envolve
visitas técnicas, reuniões com as
governanças locais,
acompanhamento de projetos dos
geoparques, entre outros”, explica
o secretário de Desenvolvimento
e Competitividade do Turismo,
Fábio Pinheiro.
Para o presidente do
Consórcio Intermunicipal
Caminhos dos Cânions do Sul,
Carlos Souza, a chancela
reconhece a trajetória construída
ao longo de 15 anos e traz um
novo olhar sobre o potencial
turístico da região, destacando
sua importância para o mundo.
“Esta conquista é resultado da
mobilização de diferentes
lideranças, pesquisadores,
educadores, estudantes,
instituições parceiras,
empreendedores, equipe técnica
e todos que sempre acreditaram
no Geoparque. É só o início de
uma nova etapa de trabalho
intenso pela frente, mas que já
está trazendo importantes
r e s u l t a d o s p a r a o
desenvolvimento econômico da
nossa região”, destaca Souza.
“Esse reconhecimento
internacional é importante, pois
confirma que esse território
potiguar tem um patrimônio
geológico de relevância
internacional, aliado a
particularidades do restante do
patrimônio natural e do patrimônio
cultural, assim se tornando um
lugar único no mundo. Essa

visibilidade internacional favorecerá
um maior desenvolvimento territorial
por meio de práticas ligadas a
conservação da natureza, melhorias
na educação e realização de práticas
turísticas sustentáveis”, afirma
Marcos Nascimento, Coordenador
Científico do Geoparque Seridó.
GEOPARQUES - Para se
instituir como geoparque, é
necessário que uma região tenha
atributos geológicos e paleontológicos
de relevância internacional, aliados a
ações de proteção, educação e
desenvolvimento sustentável. A
implantação deve contemplar o
turismo, desenvolver a economia local
e modificar, assim, a realidade
socioeconômica dos habitantes da
região.
Os geoparques não estão
apenas relacionados à existência de
rochas e fósseis, como também ao
comprometimento local de
participação e envolvimento da
comunidade. Segundo a Unesco,
entre os objetivos dos geoparques
está a preservação das regiões que
contam a evolução dos continentes e o
desenvolvimento social e econômico
desses locais por meio do geoturismo.
SERIDÓ - O Geoparque Seridó
compreende seis municípios do Rio
Grande do Norte: Acari, Carnaúba dos
Dantas, Cerro Corá, Currais Novos,
Lagoa Nova e Parelhas, totalizando
mais de 2,8 mil km² na Caatinga,
bioma único no mundo. Em todo o seu
território, o turista pode acompanhar
diversas atividades que contemplam a
cultura local, a história, a gastronomia
e a natureza, além de materiais

geológicos, como rochas
metamórficas do período
Paleoproterozoico, que datam até 2
bilhões de anos.
CAMINHOS DOS CÂNIONS
DO SUL - Situado entre sete
municípios de Santa Catarina e Rio
Grande do Sul, a região turística
possui uma área de 2.830
quilômetros quadrados, que
contempla patrimônios geológicos e
paisagens de relevância geológica
internacional. Além disso, o local
abrange ecossistemas de destaque
no Brasil e conta com um rico
patrimônio cultural, representativo
dos diferentes povos que moram
naquela região. A expectativa é de
que após a certificação do órgão, o
local receba seis vezes mais
turistas, saindo de 250 mil para
cerca de 1,5 milhão de visitantes.
Para a promoção da região turística,
em 2021, o Ministério do Turismo
investiu R$ 100 mil para a realização
de uma campanha promocional a
fim de dar mais visibilidade ao
atrativo.
MANUAL – No fim do ano
passado, o Ministério do Turismo e a
Unesco selecionaram a Fundação
Norte-Rio-Grandense de Pesquisa
e Cultura (FUNPEC) para realizar a
elaboração de um manual para o
desenvolvimento de projetos
turísticos de geoparques no Brasil. A
seleção é resultado de edital
lançado em setembro pela Pasta,
que teve como objetivo contribuir
para a estruturação de mecanismos
de fomento ao turismo sustentável
nesses territórios. A expectativa é de
que este documento seja replicado
em todos as iniciativas de
geoparques em andamento no país.
Saiba mais AQUI.
O manual deverá ser lançado
durante o evento “Geoparques:
oportunidades para a
competitividade do turismo
brasileiro”, a ser realizado pelo
MTur, em parceria com a Unesco e
FUNPEC, ainda este mês.
EVENTO - No dia 21 de abril,
a UNESCO apresentará os novos
Geoparques em um evento digital
de boas-vindas que pode ser
acompanhado ao vivo pela internet,
a partir das 9 horas, no canal do
YouTube da Global Geoparks
Network.
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