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COMO SURGIU O DEZEMBRO VERMELHO? 
A Aids, causada pelo vírus HIV em seu 

estágio mais avançado, foi uma pandemia 
no século passado, chamando a atenção 
da sociedade para esse assunto que até 
os dias de hoje é alarmante no Brasil.

Em 1988 foi criado pelo Ministério da 
Saúde, seguindo orientações da ONU, o 
Dia Mundial de Luta Contra a Aids, que é 
celebrado no dia 1º de dezembro. 

Alguns anos depois, em 2017, o governo 
federal lançou a lei que institui a 
Campanha Nacional de Prevenção ao HIV 
e à Aids, o movimento se popularizou como 
Dezembro Vermelho.  

A IMPORTÂNCIA DA CAMPANHA: 
Os objetivos da lei no Brasil são os 

seguintes: 
Assegurar os direitos humanos de pessoas 

portadoras do HIV ou Aids;
Assistir e proteger as pessoas que foram 

expostas ao vírus e,

Promover eventos de conscientização 
sobre o tema.

A campanha é de suma importância, visto 
que é o assunto que gira em torno do 
Dezembro Vermelho é um tabu a ser 
quebrado. 

O Dezembro Vermelho é essencial no 
combate à Aids, uma vez que essa medida 
simbólica tem o objetivo de conscientizar a 
população sobre a doença, divulgando 
informações sobre os métodos de 
prevenção e sobre o tratamento.

QUAL A DIFERENÇA ENTRE AIDS E HIV? 
Está enganado quem pensa que a Aids e 

HIV são sinônimos ou são a mesma coisa. 

O HIV é o vírus da imunodeficiência 
humana, que causa a Aids. A partir da 
primeira exposição à carga viral, o HIV 
ataca as células do sistema imunológico, o 
que deixa o corpo mais suscetível a contrair 
doenças. E diferente dos outros vírus, o HIV 
não consegue ser combatido pelo corpo 
humano, motivo pelo qual deve ser tratado 
o mais urgente possível. 

É importante saber que a transmissão do 
vírus HIV, causador da Aids, acontece por 
meio de compartilhamento de seringas e 
materiais cortantes, relações sexuais sem 
preservativos, durante a gravides, parto ou 
amamentação (quando a mãe é 
soropositiva).

PREVENÇÃO E TRATAMENTO: 
Conhecer o quanto antes a sorologia 

positiva do HIV é de extrema importância 
para o tratamento, para isso é necessário 
se testar com regularidade.

Não é necessária a aparição de qualquer 
sintoma para a realização do exame. Vale 
ressaltar que se você esteve em alguma 
situação de risco de contágio deve 

procurar um profissional especializado o 
quanto antes. 

Para conhecimento, os sintomas no 
começo são muito parecidos com os de 
uma gripe forte, marcados pela febre e 
mal-estar. Se não diagnosticados 
precocemente o portador pode 
desenvolver o vírus complicando os 
sintomas e a doença. 

O tratamento no Brasil é disponibilizado 
de forma gratuita e é feito por meio de 
uso de medicamentos antivirais (ARV). 

Se cuide e se previna! O conhecimento 
é o melhor remédio, procure um posto de 

BOLSA TRABALHO
O Governador do Estado de São Paulo, João 

de uma “bolsa trabalho” que concede auxílio 
. Em sua primeira 

etapa que tem início neste mês, o governo paulista 
garante uma primeira parcela de R$ 210,00 a 
pessoas que frequentam cursos de capacitação 

um pagamento de R$ 450,00 mensais, durante 

INFLAÇÃO
Para o índice de Preços ao Consumidor Amplo 

acima da meta central deste ano, já que passou de 
3,62% para 3,82%

números entre 2,25% e 5,25%, para alcançar esse 
dado o Banco Central eleva ou reduz a taxa básica 
de juros da economia (Selic). Em 2020, o Brasil 
superou a meta, que era de apenas 4%

4,52%

TAXA BÁSICA DE JUROS

juros para este ano. A expectativa dos bancos no 

de 3,75 para 4% ao ano. O Copom decidiu em 

estabilidade de até 5% ao ano. 

DOMÍNIO DAS GRANDES EMPRESAS
Os setores da economia que dependem da

população com menor poder aquisitivo são os
que mais sofrem, micro e pequenas empresas do
varejo sofreram mais que as empresas de médio
e grande porte.

Isso pode ser explicado por um dado do 

auxílio emergencial utilizam, em média, 66% da 
renda para compras no varejo. 
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COMO SURGIU O DEZEMBRO VERMELHO? 
A Aids, causada pelo vírus HIV em seu 

estágio mais avançado, foi uma pandemia 
no século passado, chamando a atenção 
da sociedade para esse assunto que até 
os dias de hoje é alarmante no Brasil.

Em 1988 foi criado pelo Ministério da 
Saúde, seguindo orientações da ONU, o 
Dia Mundial de Luta Contra a Aids, que é 
celebrado no dia 1º de dezembro. 

Alguns anos depois, em 2017, o governo 
federal lançou a lei que institui a 
Campanha Nacional de Prevenção ao HIV 
e à Aids, o movimento se popularizou como 
Dezembro Vermelho.  

A IMPORTÂNCIA DA CAMPANHA: 
Os objetivos da lei no Brasil são os 

seguintes: 
Assegurar os direitos humanos de pessoas 

portadoras do HIV ou Aids;
Assistir e proteger as pessoas que foram 

expostas ao vírus e,

Promover eventos de conscientização 
sobre o tema.

A campanha é de suma importância, visto 
que é o assunto que gira em torno do 
Dezembro Vermelho é um tabu a ser 
quebrado. 

O Dezembro Vermelho é essencial no 
combate à Aids, uma vez que essa medida 
simbólica tem o objetivo de conscientizar a 
população sobre a doença, divulgando 
informações sobre os métodos de 
prevenção e sobre o tratamento.

QUAL A DIFERENÇA ENTRE AIDS E HIV? 
Está enganado quem pensa que a Aids e 

HIV são sinônimos ou são a mesma coisa. 

O HIV é o vírus da imunodeficiência 
humana, que causa a Aids. A partir da 
primeira exposição à carga viral, o HIV 
ataca as células do sistema imunológico, o 
que deixa o corpo mais suscetível a contrair 
doenças. E diferente dos outros vírus, o HIV 
não consegue ser combatido pelo corpo 
humano, motivo pelo qual deve ser tratado 
o mais urgente possível. 

É importante saber que a transmissão do 
vírus HIV, causador da Aids, acontece por 
meio de compartilhamento de seringas e 
materiais cortantes, relações sexuais sem 
preservativos, durante a gravides, parto ou 
amamentação (quando a mãe é 
soropositiva).

PREVENÇÃO E TRATAMENTO: 
Conhecer o quanto antes a sorologia 

positiva do HIV é de extrema importância 
para o tratamento, para isso é necessário 
se testar com regularidade.

Não é necessária a aparição de qualquer 
sintoma para a realização do exame. Vale 
ressaltar que se você esteve em alguma 
situação de risco de contágio deve 

procurar um profissional especializado o 
quanto antes. 

Para conhecimento, os sintomas no 
começo são muito parecidos com os de 
uma gripe forte, marcados pela febre e 
mal-estar. Se não diagnosticados 
precocemente o portador pode 
desenvolver o vírus complicando os 
sintomas e a doença. 

O tratamento no Brasil é disponibilizado 
de forma gratuita e é feito por meio de 
uso de medicamentos antivirais (ARV). 

Se cuide e se previna! O conhecimento 
é o melhor remédio, procure um posto de 
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Filiação

Enquanto as pequenas empresas caminham 

grupos de supermercados; farmácias; vestuários e 
outros garantem mais dinheiro no caixa, 
conseguindo também, com maior facilidade, 
linhas de crédito. 

Segundo especialistas vivemos um cenário
parecido com a recessão ocorrida entre 2014
e 2016, onde cerca de cem mil empresas
tiveram que fechar suas portas no país, sendo
que desse valor, 98,5 mil eram micro, pequenas
e médias empresas. 

OS PRÓXIMOS MESES
A vacinação em massa já tem angariado efeitos 

para as principais economias mundiais, agora já há 
espaço para criar a aceleração da atividade 
global, o que também acaba impulsionando a 
economia brasileira, por uma possível retomada e 

investimentos externos nos países emergentes. 
O governo terá que ampliar possibilidades no 

setor comercial, sobretudo com relação as 
exportações brasileiras, aproveitando o cenário 
externo favorável. 

O Estado deverá também levar em consideração 
a importância do retorno do auxílio emergencial, 

possível do isolamento para conter a propagação 
do vírus. 

Estagiária de redação:
Isabel Goes


