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CHANCE Nove em cada 10 empresários optaram por ser microempreendedores individuais (MEIs)

Setor de moda avança
mais de 16% na pandemia
Mesmo também afetado pe-
la pandemia do novo coro-
navírus, o setor de moda
cresceu na crise, com mais
de 440 mil brasileiros abrin-
do negócios ligados à área
em 2020 e 2021. O dado, de

acordo com levantamento
do Sebrae, com base em nú-
meros da Receita Federal,
aponta aumento de 16,5%
em relação ao período
2018-2019. Na avaliação de
Patrícia Castro, gestora do

projeto de moda do Sebrae
em Salvador, dois fatores fo-
ram importantes para uma
maior quantidade de negó-
cios do tipo durante a pan-
demia: necessidade de in-
vestimento relativamente

baixo e poucas barreiras de
entrada do empreendedor
no varejo de moda. O estudo
aponta, ainda, que 90% des-
ses empresários optaram
por ser microempreendedo-
res individuais (MEI). B6

“Opção MEI
absorveu parte
dos informais”
PATRÍCIA CASTRO, do Sebrae

Fé vermelha e veneração a Santa Bárbara
Ontem foi dia de devoção nas cores vermelha e branca no Centro Histórico de
Salvador, para Santa Bárbara, no catolicismo, Iansã para adeptos do candomblé. As
limitações pela pandemia não impediram que a tradição mostrasse sua força A5
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BRASILEIRÃO
Bahia tem jogo
de vida ou morte
com o Flu B8

FÓRMULA 1
Verstappen vacila
e Hamilton fica
com a pole B7

ESTRATÉGIA

Super
Vacinação
prossegue
hoje na
capital
A Super Vacinação contra a
Covid-19, estratégia da pre-
feitura de Salvador para au-
mentar o número de imu-
nizados na cidade, prosse-
gue no dia de hoje. No pri-
meiro dia iniciativa a vaci-
nação chegou a mais 11.757
pessoas. A6

GUITARMAN
George Harrison
segue ícone pop
duas décadas
após partida C1

OPINIÃO \ LEITOR

TOSTÃO

“A intolerância
e a radicalização da
sociedade brasileira
atingem o futebol” B8

CEIÇA SCHETTINI

“A vida não é lagoa
de água parada, é
mar aberto, o que
exige habilidade” A3

“Temos que varrer
para o lixo patifes
que sugam as
energias do País” A2

YURI MATOS

ANO 110 / Nº 37.477

UM JORNAL
DE OPINIÃO

FECHAMENTO: 23H

MÚSICA
Maestro Ubiratan
Marques dialoga
com a cultura
popular 1 E 2

RISCO EM CASA
Plantas podem
causar danos à
saúde de animais
de estimação B3

FILME
‘Genocídio e
Movimentos’
debate violência
e racismo 3

COLUNA
Fé e gratidão
marcam os
dois anos da
Anota Bahia C2

Uendel Galter / Ag. A TARDE

Cadelas de
Raphael

Gazoti
tiveram

intoxicação

Olga Leiria / Ag. A TARDE

Ubiratan
Marques:
talento
à frente de
orquestra
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Beatriz Faria:
negócio com
foco em
vestuário
esportivo
para as
mulheres


