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QuEstão dE nEcEssidadE

Goiânia vive uma falsa polêmica. o que há é uma necessidade do setor produtivo em reabrir, con-
tando com a solidariedade de quem pr3ecisa trabalhar especialmente no comércio. já houve mo-
mento melhor para reabrir. hoje, Goiás é o estado com maior índice de crescimento no número de 
casos da Covid-19 no país. está reabrindo agora para, muito provavelmente, fechar de novo em 
duas ou três semanas. os leitos de uTI já chegaram a esgotar, mas a decisão está tomada. Com 
adiamento de 24 horas por força de liminar conseguida no domingo à noite pelo Ministério Público 
e derrubada 24 horas depois. MP vai recorrer, mas o Tj-Go não costuma rever esse tipo de decisão. 
A Prefeitura promete voltar atrás se a situação se agravar. Isso é pouco provável também. 

Mau ExEMplo
Goiânia foi citada, em estudo da universidade de oxford, na Inglaterra, entre as oito capitais bra-
sileiras que começaram a reabrir, sem obedecer aos critérios da oMS, que incluem índice de isola-
mento social e leitos disponíveis, entre outros itens. São Paulo e Rio puxaram a lista. 

FloRipa FEcha 
Capital brasileira mais bem sucedida no trato da Covid-19, Florianópolis decidiu fechar de novo, com 
soluço no número de casos da doença. Foram 10 até agora. Comércio fecha por mais duas semanas 
para segurar a onda. 

BolsonaRo QuiEta
As operações da PF e a prisão de Fabrício Queiroz murcharam o ânimo do presidente jair Bolsonaro. 
Esteve com cara de poucos amigos no dia da prisão, ficou dois dias sem visitar seus apoiadores na 
porta do Palácio da Alvorada e completou três semanas sem participar das manifestações de rua. 
o próximo passo é tentar harmonia com o STF enquanto o Centrão faz a sua parte no Congresso. 

Mais dEMocRacia
Esfriou a conversa de golpe, autogolpe, intervenção militar, AI-5 e afins. 

ExEMplo 
Médico, o prefeito de Rio Verde, Paulo do Vale (deM) teve êxito na condução da Covid-19 no muni-
cípio. A montagem de hospital de Campanha com recursos municipais logo no início e a testagem 
feita nas grandes empresas instaladas no município foram importantes para verificar o quadro e 
traçar estratégias. São mais de 5 mil casos diagnosticados, sem grandes traumas. 

sEM tEMpo
ocupado, Paulo do Vale garante que não teve tempo de tratar de reeleição. uma lição básica é que 
a melhor propaganda de uma gestão é o trabalho bem feito. 

ElE apaREcEu    
onde está o Queiroz? estava em Atibaia. Tem gente que gostaria que ele continuasse por lá. 
e sem dar notícia.

ElE voltou
Com multiplicação de cabelos 
brancos, Marconi Perillo voltou à 
cena política. Apareceu no domin-
go para a inauguração de hospital 
em hidrolândia. Com máscara, 
pose para fotos, transmissão pela 
internet e muita conversa. Com 
dois dedos de prosa e um de 
cachaça com Alexandre Baldy, 
secretário do governo paulista e 
presidente regional do PP.

toMou gosto dE novo  
Prefeito Íris Rezende (MdB) voltou a emitir sinais 
de que será candidato à reeleição. A posição mais 
simpática à reabertura do comércio, a recontrata-
ção dos temporários e a decisão de não cortar mais 
gastos neste momento são vistos como parte dos 
sinais. MdB trabalha com provável aliança de oito 
partidos e chapa forte para a Câmara, onde tem 
hoje 10 dos 35 vereadores.

aposta vERMElha 
Mauro Rubem e Carlos Soares são os puxadores de voto do PT para voltar a ter representação na 
Câmara Municipal de Goiânia. Aguardando ainda a decisão do ex-prefeito Pedro Wilson.

não é coM ElE
Governador Ronaldo Caiado (deM) se negou a comentar a polêmica judicial em torno da reabertu-
ra do comércio de Goiânia. Caiado parece que perdeu o gosto. Muito longe do orador enfático do 
início da pandemia. 

sEnado dEcidE?
Senadores analisam PeC que adia eleição municipal para novembro. Programado para essa terça.  

MoRtadEla digital
É a nova modalidade revelada por quatro deputados federais, acusados de usar verba de gabinete 
para impulsionar os atos antidemocráticos. 

REcoMEndação
Presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica em Goiás, Leonar-
do Porto Sebba, alerta que o atraso no tratamento cirúrgico de pacientes com obesidade 
clinicamente severa pode agravar o problema, inclusive expondo mais ao coronavírus. 
Principalmente dos que possuem comorbidades como diabetes tipo 2, hipertensão e pro-
blemas respiratórios – com indicação cirúrgica. Por isso, o Conselho Federal de Medicina 
publicou uma Recomendação que indica a continuidade das cirurgias bariátricas e meta-
bólicas eletivas, sem adiamento do tratamento. 

poR QuE?
uns somem e outros aparecem.

marcelohel@gmail.com

“O otimista pode errar, mas o pessimista já começa errando”.  (juscelino Kubitscheck)
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Governo de Goiás anuncia 
novas vagas para CNH Social

“foram mais de 
duas mil vagas 
oferecidas pela 

edição de 2019 do progra-
ma, beneficiando cidadãos 
de baixa renda. São essas 
pessoas que, em meio à 
crise que estamos enfren-
tando, enxergam na car-
teira de motorista novas 
oportunidades ou recolo-
cação no mercado de tra-
balho”, afirmou o vice-go-
vernador Lincoln Tejota.

O primeiro candidato 
a concluir o processo de 
habilitação dentro do pro-
grama é Welington Bor-
ges Coelho, de 42 anos. 
Ele recebeu o documento 
durante cerimônia que 

contou com a presença do 
governador Ronaldo Caia-
do, vice-governador Lin-
coln Tejota, o presidente 
da Assembleia Legislativa 
de Goiás (Alego), Lissauer 
Vieira, e o presidente do 
Departamento Estadual de 
Trânsito de Goiás (Detran-
-GO), Marcos Roberto Silva. 

Welington está desem-
pregado e, com a ajuda 
do Governo de Goiás, 
conseguiu gratuitamen-
te a CNH AD, que lhe dá 
a permissão para dirigir 
motocicletas e ônibus. A 
conquista dessa nova ca-
tegoria vai permitir que 
Welington amplie suas al-
ternativas na hora de pro-

curar um novo emprego. 
“Isentar os custos des-

te documento é mais uma 
iniciativa de inclusão so-
cial criada pelo gover-
nador Ronaldo Caiado 
para os goianos. Podem 
ter certeza: nós estamos 
cuidando da população!”, 
afirmou o vice-governa-
dor Lincoln Tejota.

Na ocasião, o governa-
dor Caiado ainda anun-
ciou que pretende dobrar 
a quantidade de vagas na 
próxima edição do progra-
ma CNH Social, oferecen-
do quatro mil carteiras de 
motoristas gratuitamente. 
“Estamos engajados em 
sair da crise, vamos supe-
rar as dificuldades, propor-

cionando novas alterna-
tivas de emprego para o 
povo goiano”, afirmou. 

Vagas 
remanescentes

O presidente do Detran-
-GO, Marcos Roberto Silva, 
anunciou que a terceira 
chamada dos inscritos na 

edição 2019 do CNH So-
cial será divulgada no dia 
6 de julho. A lista com os 
nomes dos convocados 
que podem ocupar as va-
gas remanescentes esta-
rá no portal www.detran.
go.gov.br. O Detran-GO 
alerta que os candidatos 
que não cumprirem os pra-
zos serão desclassificados.  

A primeira edição do programa 
ofereceu 2.010 vagas para os 
cidadãos que têm interesse em 
obter gratuitamente a carteira 
de motorista; dia 6 de julho será 
divulgada nova convocação
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“Goiás vai ser um dos primeiros a sair 
dessa crise”, disse Lissauer Vieira
Árduo defensor do setor 
produtivo na Assembleia 
Legislativa de Goiás (Ale-
go), o presidente da Casa, 
Lissauer Vieira (PSB) de-
monstrou otimismo com 
o potencial do estado para 
enfrentar a crise econômi-
ca provocada pelo novo 
coronavírus. O deputado 
foi o primeiro convidado 
do circuito de lives do Po-
litizar, projeto executado 
pela Alego em parceria 
com a Universidade Fe-
deral de Goiás (UFG), para 
debater políticas públicas 
relacionadas à covid-19. 
A entrevista ao vivo pelo 
Instagram foi realizada às 
19h da última quinta-feira, 
18, e conduzida pela esta-
giária Nathalia Fernandes, 
que coordena as mídias 
sociais do programa.

Em cerca de meia hora, 
Lissauer respondeu di-
versas perguntas sobre a 

atuação da Alego em meio 
à pandemia e o cenário 
atual vivido pelo Estado. 
Segundo o presidente, que 
vem da região Sudoeste, 
celeiro do agronegócio 
em Goiás e referência em 
todo o país, a crise aqui 
deve ser contornada mais 
rapidamente em função da 
economia ter como base o 
setor produtivo.

“Goiás é um estado que 
tem um potencial enorme 
na produção de alimen-
tos, não só na produção 
agrícola, mas também na 
exportação de produtos 
industrializados. Por isso, 
creio que vamos conseguir 
sair mais rápido dessa cri-
se, haja vista a nossa capa-
cidade produtiva e a força 
do nosso agronegócio, um 
dos principais alicerces da 
nossa economia. Não te-
nho dúvida de que Goiás 
vai ser um dos primeiros 

estados a sair dessa crise”, 
justificou Lissauer.

Em relação às medidas 
adotadas pela Assembleia 
para minimizar os efeitos 
do novo coronavírus, Lis-
sauer destacou os projetos 
de lei que têm sido apro-
vados em sessão remota. 
“Estamos trabalhando já 
há três meses por video-
conferência, a produção 
está altíssima. Já apro-
vamos, por exemplo, a 

criação dos Hospitais de 
Campanha (HCamp) e a 
regionalização da saúde, 
abrindo sete hospitais es-
taduais em várias regiões 
do estado. Conseguimos li-
berar um fundo de R$ 351 
milhões para o combate à 
covid-19, e a Assembleia 
Legislativa, além disso, fez 
sua parte também. Não só 
na contingência de gastos, 
diminuindo suas despesas 
em 20%, em comum acor-

do com os demais pode-
res, mas também a nossa 
economia feita no ano 
passado, R$ 10 milhões, 
repassamos tudo isso para 
o Executivo estadual para 
trabalho e investimento na 
covid-19”, elencou.

Lissauer também co-
mentou sobre o trabalho 
feito pelo Governo do Es-
tado para conter a crise e 
destacou a importância de 
cada um fazer a sua parte. 
“Nós precisamos enten-
der que estamos em um 
momento de guerra e que 
para vencer essa batalha 
precisamos ter união. Se 
cada um puxar para o seu 
lado, nós vamos só aumen-
tar essa crise. Eu sempre 
preguei isso, que os Pode-
res não podem fazer opo-
sição um ao outro e a As-
sembleia Legislativa vem 
tentando trabalhar nesse 
sentido, de caminhar em 

uma mesma direção”, fri-
sou, aproveitando ainda 
para elogiar o trabalho 
do secretário estadual de 
Saúde, Ismael Alexandri-
no, a quem ele considera 
“técnico, capacitado e co-
nhecedor dos trâmites de 
saúde pública”. 

Ao falar sobre o traba-
lho da Alego no período 
da pandemia, o presidente 
destacou que o Parlamento 
goiano foi a segunda Casa 
do País a realizar sessões 
virtuais, e que o resultado 
tem sido muito positivo. 
“Ontem mesmo, o presi-
dente da CCJ nos disse que 
conseguiu, pela primeira 
vez na história, limpar a 
pauta de projetos da co-
missão. A participação tem 
sido muito boa. Hoje, por 
exemplo, tivemos 40 depu-
tados participando, então 
100% de participação, um 
quórum altíssimo”, afirmou.
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Prefeitura de Goiânia recorre contra 
liminar que suspendeu flexibilização

a Prefeitura de Goi-
ânia, por meio da 
Procuradoria Geral 

do Município, protocolou 
na tarde desta segunda-
-feira (22/6) pedido de 
Suspensão de Liminar, diri-
gido ao Tribunal de Justiça 
de Goiás, contra a decisão 
da 2ª Vara da Fazenda Pú-
blica Municipal da Comar-
ca de Goiânia, que atendeu 
ação do Ministério Público 
e suspendeu os efeitos do 
decreto 1.187, que estabe-
lecia mais uma etapa da 
flexibilização de comércio 
e serviços em Goiânia.

De acordo com a PGM, a 
decisão liminar não mere-
ce prosperar pois condicio-
nou a decisão do chefe do 
poder executivo à mani-
festação prévia do Centro 
de Operações de Emer-
gência em Saúde (COE). O 
texto ressalta que o COE 
foi instituído pelo Decreto 
Municipal nº 736/2020 e 
não possui personalidade 
jurídica própria e não de-
corre de qualquer imposi-
ção constitucional ou le-

gal, mas de ato da lavra do 
Chefe do Poder Executivo 
no exercício pleno do seu 
poder discricionário.

Argumenta ainda que, 
a competência para deli-
berar acerca das medidas 
progressivas de reabertura 
do comércio é privativa do 
Chefe do Poder Executivo, 
não podendo tal poder ser 
condicionado a uma ma-
nifestação prévia de um 
órgão transitório instituído 
pelo próprio Chefe do Po-
der Executivo na edição de 
um ato discricionário.

O pedido do Município 
ressalta que o ato nor-
mativo deve observar as 
exigências científicas ne-
cessárias, bem como as 
medidas preventivas de 
controle da pandemia, o 
que, a toda sorte, ocorreu 
com fundamento em cri-
térios trazidos pela Secre-
taria Municipal de Saúde. 
Com efeito, argumenta 
que o plano de reabertura 
foi elaborado em confor-
midade com a Nota Técni-
ca 009/2020, emitida pela 

Secretaria Municipal de 
Saúde, com indicadores, 
justificativas e fórmulas de 
cálculos, bem como gráfi-
cos informativos e dados 
de ocupação de leitos.

Atualmente, o Municí-
pio de Goiânia mantém 
189 leitos para tratamento 
de Covid-19, sendo 79 de 
UTI e 110 de enfermaria. 
Hospitais já estão mani-

festando interesse pelo 
edital de credenciamento 
de novos leitos publicado 
pela Secretaria de Saúde 
de Goiânia, com isso, mais 
leitos deverão ser contra-
tados nos próximos dias.

Na sexta-feira (19/6), 
quando foi publicada a 
Nota Técnica 009 da SMS, 
e o Decreto 1.187, do Muni-
cípio de Goiânia, a capital 

tinha 173 leitos exclusivos 
para atendimento aos pa-
cientes com a doença em 
quatro hospitais: Hospital 
e Maternidade Municipal 
Célia Câmara, Hospital das 
Clinicas, Hospital Gastro 
Salustiano e Santa Casa 
de Misericórdia. Eram 63 
leitos de UTI e 110 de en-
fermaria.

Nos últimos 30 dias, 

houve um acréscimo de 
125% no número de lei-
tos contratados. Já entre 
os dias 19 e 22/06, a SMS 
assegurou um aumento 
de 36 leitos, sendo 16 
de UTI e 20 de enfer-
magem, o que equivale 
a um aumento de 23,5% 
de leitos de COVID em 
Goiânia em 3 dias, sendo 
25,4% em UTI e 22,2% 
de enfermaria.

De acordo com o pe-
dido da Prefeitura de 
Goiânia, após a primeira 
medida de flexibilização 
veiculada no Decreto Es-
tadual nº 9.653, de 19 de 
abril de 2020, foram ex-
pedidas algumas ações.

De acordo com o recur-
so municipal, o Decreto 
Municipal nº 1.187, de 19 
de junho de 2020, está 
fundamentado em uma 
decisão política multidi-
mensional, vez que ob-
servou as recomendações 
técnicas emitidas pela Se-
cretaria Municipal de Saú-
de, objetivando equilibrar 
os benefícios da saúde 
pública em face de outros 
impactos sociais e eco-
nômicos, devendo primar, 
sempre, pela saúde públi-
ca de qualidade. 

Pedido de Suspensão de Liminar foi 
dirigido ao Tribunal de justiça de Goiás Di
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Prefeitura entrega reforma de quatro escolas 
municipais por videoconferência, nesta terça
A Prefeitura de Apareci-
da por meio da Secretaria 
Municipal de Educação, 
Cultura e Turismo, reali-
za nesta terça-feira, 23, a 
entrega dos serviços de 
manutenção das unida-
des educacionais da rede 
municipal de educação de 
Aparecida Roque Inocên-
cio, Ari Caetano, Adelino 
Ariane, e Nova Olinda.

As escolas municipais 
foram reformadas dentro 
do “Programa Cuidar da 
Escola é Dever de Todos” 
e a inauguração oficial 
será por videoconferência 
e contará com a presença 
online do prefeito Gusta-
vo Mendanha, do secretá-
rio de Educação, Cultura 
e Turismo, Wanderlan 
Renovato, vereadores e 

comunidade escolar.  
A cerimônia de entrega 

será realizada às 16h, com 
transmissão ao vivo pelo 
Facebook da Prefeitura. “Por 
conta das recomendações 
das autoridades de saúde 
em evitar a aglomeração de 
pessoas, vamos, mais uma 
vez, entregar os benefícios 
para a população de forma 
remota. Desta forma, pres-
tamos conta à população 
sobre as ações da prefeitura 
e também evitamos a trans-
missão do novo Coronaví-
rus”, esclareceu o prefeito 
Gustavo Mendanha.

O Programa Cuidar da 
Escola é Dever de Todos 
foi lançado em novembro 
do ano passado, quan-
do a prefeitura destinou 
cerca de dez milhões de 

reais de recursos próprios 
para obras de reforma e 
manutenção dos prédios 
escolares. De acordo com 
o secretário de Educação, 
as unidades escolares 
receberam manutenção 
com reparos de pequeno 
e médio porte em grande 
porte. “As reformas visam 
melhorar o espaço físico 

das unidades, proporcio-
nando mais conforto e 
qualidade para as crian-
ças e profissionais da 
Educação”, disse o prefei-
to Gustavo Mendanha.

Também foram execu-
tados serviços de revisão, 
recuperação e melhora-
mento do sistema de dre-
nagem das unidades esco-

lares. Para dar solução ao 
problema, além da revisão 
e da reposição de rufos e 
calhas, foram redimensio-
nadas as tubulações e as 
grelhas dos pátios, a fim 
de melhorar a capacidade 
de absorção e dar melhor 
vazão ao volume de águas 
que descem do telhado. 

“Os trabalhos de reforma 
serviram também para ade-
quar os prédios escolares a 
exigências de organismos 
de fiscalização do estado e 
do município. Os serviços de 
melhoria de ambientes em 
cozinhas e refeitórios foram 
realizados de acordo com as 
normas legais da Vigilância 
Sanitária. Para contemplar 
as medidas de segurança 
do Corpo de Bombeiros, as 
escolas passaram a contar 

com extintores disponibi-
lizados em pontos estraté-
gicos”, pontuou Wanderlan 
Renovato que destacou 
ainda que foi feito o dis-
tanciamento da casa de 
gás com distância mínima 
de três metros dos pavi-
lhões escolares. 

Para dar melhor visu-
al ao ambiente escolar, o 
Programa Cuidar da Es-
cola é Dever de Todos fez 
a recuperação de pátios, 
de parques de recreação 
e quadras de esporte. In-
cluiu também melhorias 
na jardinagem e a revita-
lização da pintura em pa-
redes internas das salas 
de aula e áreas externas 
que receberam cores no 
novo padrão da adminis-
tração municipal.   
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Enquanto PIB do país é negativo, PIB 
goiano tem estimativa de crescimento 
de 3,4% no primeiro trimestre de 2020

Na análise do com-
portamento dos 
grandes setores do 

PIB de Goiás, destaque 
para o da agropecuária, 
que apresentou estimati-
va de crescimento de 18% 
no primeiro trimestre de 
2020. Em 2019 esse mes-
mo setor registrou cresci-
mento de apenas 2,4%. 

O setor da indústria 
sofreu recuo e marcou 
-0,2% no primeiro tri-
mestre de 2020. No Bra-

sil também houve recuo 
de -0,1%. Em 2019 teve 
crescimento de 1,5% em 
Goiás nesse período, en-
quanto o Brasil registrou 
naquele ano -1%. 

Já o setor de serviços 
também apresentou re-
cuo no primeiro trimestre 
de 2020 com registro de 
0,2% e o Brasil com -0,5%. 
No primeiro trimestre de 
2019 esse setor teve cres-
cimento de 2,1%, enquan-
to no Brasil foi de 1,2%.

Destaque da 
agropecuária

Com 27,1 milhões de to-
neladas de grãos, área culti-
vada superior a seis milhões 
de hectares e produtividade 
de 4.511 quilos por hectare 
na safra 2019/2020, Goi-
ás passou a ser o terceiro 
maior produtor de grãos 
do Brasil. O oitavo levanta-
mento da Safra 2019/2020, 
da Companhia Nacional 
de Abastecimento (Conab), 
foi divulgado no dia 12 de 
maio, e foi uma mostra dos 
resultados da política ado-
tada pelo Governo do Esta-
do para esse setor. 

O Governo de Goiás sabe 
da importância de todos os 
setores da economia para a 
promoção do crescimento 
do PIB do Estado. A agro-
pecuária, a indústria e o co-
mércio, três áreas que são 
destaques nessa análise do 
IMB, apresentaram números 
distintos, com ênfase para o 
forte crescimento, nesse pri-
meiro trimestre de 2010, do 
setor da agropecuária (18%). 

Os setores de indústria 
e serviços só não apresen-
taram crescimento consis-

tente, quando comparados 
com os números de 2019, 
em razão dos efeitos da 
pandemia do novo corona-
vírus, que determinou o fe-
chamento da maioria dos 
estabelecimentos comer-
ciais e industriais a partir 
de meados de março. 

O governador Ronaldo 
Caiado tem afirmado siste-
maticamente que o campo 
consegue dar respostas rá-
pidas e consistentes para 
o Brasil, especialmente em 
períodos de crise. E tudo in-
dica que este ano não será 
diferente, mas com claros 
sinais de que a indústria e 
o comércio também vão 
reagir ao passo em que as 
medidas contra a Covid-19 
forem flexibilizadas, uma 
vez que o Governo de Goiás 
apresenta números robus-
tos na atração de indústrias 
e de investimentos. 

Percentuais 
acumulados 
de 2019

Quando avaliados os 
percentuais acumulados 
dos grandes setores nos 

doze meses de 2019 o 
setor de agropecuária de 
Goiás teve saldo positi-
vo de 4,1% e, no Brasil, 
registrou 1,3%. No setor 
de indústria, o acumulado 
no Estado foi de 2,8% na-
quele ano, e no Brasil de 
0,5%, enquanto no setor 
serviços foi 2,2% em Goi-
ás, e 1,3% no País. 

Conforme explica o 
Instituto Mauro Borges, 
o resultado do primeiro 
trimestre para o setor da 
agropecuária tem relação 
com a lavoura da soja 
que, devido à sazonali-
dade, tem relevância na 
composição do PIB. Tam-
bém foi registrado forte 
aumento da produção da 
cana-de-açúcar. Vários 
outros produtos do setor 
agrícola apresentaram 
aumento da produção 
como o sorgo e o arroz. 

Em relação à indústria, 
que apresentou número 
negativo quando compa-
rado os resultados do pri-
meiro semestre de 2020 
com os de 2019, o Insti-
tuto Mauro Borges indi-
ca queda na indústria de 

transformação ancorada 
na fabricação de produtos 
alimentícios e na fabri-
cação de coque, produtos 
derivados de petróleo e 
de biocombustíveis, que 
são atividades com grande 
participação no total da in-
dústria de transformação. 
Ainda houve retração na 
construção civil, com re-
cuo de 1,55% no trimestre 
analisado, o que impactou 
na indústria goiana. 

Finalmente, em rela-
ção ao setor de serviços, 
que abarca 67% do valor 
agregado do PIB goiano, 
segundo o Instituto Mauro 
Borges, o resultado do pri-
meiro trimestre de 2020 
foi 0,2%, enquanto que em 
2019, no mesmo período, 
foi 2,1%. Segmentos do 
comércio local apresenta-
ram quedas importantes, 
cabendo destacar o seg-
mento de combustíveis e 
lubrificantes (-8,8%), hi-
permercados, supermerca-
dos, produtos alimentícios, 
bebidas e fumo (-1,2%) 
e material de construção 
(0,4%). Parte dessa queda 
é atribuída à Covid-19.

o Produto Interno Bruto (PIB) de 
Goiás apresentou estimativa de 
crescimento de 3,4% para o primeiro 
trimestre de 2020. Para esse mesmo 
período, a projeção para o Brasil é 
de -0,3%. os dados fazem parte de 
Informe Técnico do Instituto Mauro 
Borges de estatísticas e estudos 
Socioeconômicos (IMB) divulgado na 
última sexta-feira, dia 19
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Células-tronco são usadas em 
estudo para combater a covid-19

Pesquisadores da 
Pontifícia Univer-
sidade Católica do 

Paraná (PUCPR), do Com-
plexo Hospital de Clínicas 
da Universidade Federal 
do Paraná (CHC-UFPR) e 
do Instituto Carlos Cha-
gas da Fundação Instituto 
Oswaldo Cruz (ICC/Fiocru-
zParaná) iniciaram uma 
pesquisa pioneira que usa 
células-tronco no trata-
mento de pacientes com 
a covid-19. O coordenador 
do Núcleo de Tecnologia 
Celular da PUCPR, Paulo 
Brofman, um dos líderes 
do projeto, disse ontem 
(22), em entrevista, que a 
doença se apresenta de 
maneira muito diversifica-
da nos pacientes, envol-
vendo desde sintomas le-
ves até situação pulmonar 
bastante grave, que leva à 
necessidade de intubação 
e apoio de prótese artifi-
cial ou de respirador.

“Um grande proble-
ma desses pacientes que 
evoluem de maneira mais 
grave é que ocorre uma 
alteração que a gente 
chama de “tempestade de 
citocinas” e leva a uma in-
flamação respiratória mui-
to grande que vai ocupar 
boa parte da estrutura pul-
monar, fazendo com que a 
área de troca do CO2 pelo 
oxigênio diminua muito”, 
explicou Brofman.

O Núcleo de Tecnologia 
Celular da PUCPR já tem 
vasta experiência com o 
uso de células tronco me-
senquimais (CTMs), deri-
vadas do tecido do cordão 
umbilical (TCU), para do-
enças pulmonares, desde 
pesquisa básica, pesquisa 
clínica e até em pesquisa 
clínica experimental. 

“E elas se mostraram 
muito próprias para isso, 
porque têm uma impor-
tante ação anti-inflamató-
ria. Isso vai fazer com que a 
diminuição dessa carga vi-
ral de citocinas que estão 
produzindo essa reação 
inflamatória diminua de 
maneira significativa, fa-
zendo com que as células 

que possam ir ao pulmão 
e complicar a situação 
dele, não façam esse cami-
nho”, disse Paulo Brofman 
acrescentando  que a ex-
pectativa é muito promis-
sora, no sentido de tratar 
os pacientes já gravemen-
te comprometidos.

Injeção de células
Nesse estudo piloto se-

rão envolvidos 15 pacien-
tes. Hoje (22), está sendo 
incluído o paciente núme-
ro quatro. Em até duas se-
manas, deverão ser incluí-
dos todos os 15 pacientes 
selecionados, já internados 
na UTI de covid do Hospi-
tal das Clínicas da UFPR. 

O objetivo, disse Brof-
man, é utilizar células deri-
vadas do cordão umbilical, 
que são isoladas e expan-
didas e, depois de feito o 
controle de qualidade, elas 
são injetadas nos pacien-
tes por via endovenosa. 
“O nosso protocolo corres-
ponde a 500 mil células 
injetadas a cada dia por 
três dosagens, ou seja, por 
quilo de peso. Um pacien-
te recebe, aproximada-
mente, 1,5 milhão de cé-
lulas por quilo de peso”. A 
infusão intravenosa terá 
intervalos de 24 horas e 
será realizada em conjun-
to com o tratamento con-

vencional, explicou.
Paulo Brofman informou 

que já há comprovação de 
que essas células vão para 
o pulmão, onde exercem 
a função importante de 
imunomodeladora e anti-
-inflamatória que elas já 
produzem. “E a gente tem 
esperança que isso possa 
diminuir muito essa reação 
inflamatória, encurtando o 
tempo de necessidade de 
intubação e do uso do res-
pirador, e impedindo que a 
lesão que fica instalada no 
pulmão, após a agressão 
por essas citocinas infla-
matórias, não deixe cica-
triz muito grande”. 

Brofman explicou que 
esse é um problema grande, 
porque mesmo os pacientes 
que estão sobrevivendo à 
covid-19 estão apresentan-
do algum grau de sequela. 
A expectativa dos pesquisa-
dores é que as células tron-
co possam reduzir também 
esse grau de lesão.

As células tronco me-
senquimais são produzidas 
na PUCPR, enquanto a Fio-
cruzParaná vai mensurar 
as citoquinas inflamatórias. 
A ideia é que os primeiros 
resultados desse estudo 
piloto, envolvendo os 15 
pacientes do Hospital das 
Clínicas da UFPR, tempo de 
intubação e de hospitaliza-

ção, possam ser obtidos até 
o final de julho. Os pacien-
tes serão acompanhados 
durante quatro meses. A 
ideia é avaliar a segurança 
do método utilizado, isto 
é, verificar que não causa 
dano ao paciente.

Segundo estudo
A utilização de células 

mesenquimais vem sendo 
usada para outras doenças 
pulmonares e síndromes 
da angústia respiratória 
em endemias passadas, 
mostrando também re-
cuperação bastante ade-
quada para os pacientes, 
salientou Brofman. Ele 
disse que estudos na 
China, em dez doentes, 
mostram evolução positi-
va para os pacientes que 
receberam células.

Paulo Brofman dis-
se que os pesquisadores 
aguardam aprovação da 
Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa) 
e a liberação de financia-
mento pelo Ministério da 
Saúde e o Conselho Nacio-
nal de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico 
(CNPq) para um segundo 
estudo, multicêntrico, en-
globando pacientes do Rio 
Grande do Sul, Rio de Ja-
neiro, Bahia e Paraná. 

O projeto já tem apro-

vação da Comissão Nacio-
nal de Ética em Pesquisa 
(Conep). Serão abordados 
60 pacientes no total. A 
perspectiva é que a pes-
quisa seja realizada ainda 
este ano, começando até 
dois meses após a aprova-
ção pela Anvisa e o térmi-
no do ensaio piloto.

O coordenador do Nú-
cleo de Tecnologia Celular 
da PUCPR esclareceu, en-
tretanto, que mesmo que 
a resposta seja positiva 
com esses novos 60 pa-
cientes, o tratamento não 
poderá ser estendido para 
tratamento da covid-19. “O 
problema é que nós temos 
milhares de pacientes da 
covid e não vamos ter, pro-
vavelmente, células para 
essa quantidade enorme 
de pacientes que estão in-
ternados em UTIs”. 

Apesar disso, Brof-
man afirmou que existem 
meios de se produzir uma 
quantidade grande de cé-
lulas, destinada em espe-
cial para os pacientes mais 
graves. “Não vamos poder 
atender a todos os pacien-
tes. Mesmo os vários la-
boratórios que são envol-
vidos com a pesquisa não 
têm como produzir essa 
quantidade tão grande de 
células para que a gente 
possa atingir esses milha-

res de pacientes que estão 
internados em UTI”.

Disse porém que o estu-
do trará conhecimento na 
utilização de outros tipos 
de medicamento baseados 
nos princípios que a célula 
mesenquimal vai ensinar 
no controle da covid nes-
ses pacientes. Paulo Brof-
man sustentou ainda que 
essas células têm grande 
potencial imunomodula-
dor e um efeito antimi-
crobiano, reparam o teci-
do e, além disso, têm uma 
característica própria: 
elas são imunoprivile-
giadas. Isso significa que 
a covid-19 não penetra 
nessas células.

Outros ensaios
A terapia celular para o 

tratamento do coronaví-
rus já está sendo testada 
em ensaios clínicos nos 
Estados Unidos, China, 
Colômbia, França e Jordâ-
nia. São utilizadas CTMs, 
que atuam na modulação 
da resposta imunológica 
e na proteção de tecidos 
danificados. O efeito tem 
sido positivo na recupe-
ração dos pacientes e 
está relatado repetida-
mente em vários desses 
ensaios, mesmo em pa-
cientes idosos em está-
gio avançado da doença.  

estudo é 
realizado por 
pesquisadores 
do Paraná Re
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CRÉDITO
PARA IMÓVEL  

URBANO E RURAL

Capital de giro sem consultar 
SERASA e SPC

Comprar, reformar, construir e 
quitação de imóvel

        cRÉdiTo         PaRcEla
R$ 70.000,00  R$ 514,78
R$ 90.000,00  R$ 661,87
R$ 130.000,00  R$ 953,03
R$ 220.000,00  R$ 1.617,89
R$ 500.000,00  R$ 2.436,00 

062  3645-0600
062  99110-0606
062  99399-6590

carros

uNo WaY  1 .0 BRAnCo 
2014 CoMPLeTo 4 PoR-
TAS ÚnICo dono ACeITo 
TRoCA e FInAnCIo WhAT-
SAPP:(62)9-8438-7649

adquira o seu carro Novo ou 
semi Novo com parcelas que cabem 
no seu bolso. Faça uma simulação sem 
compromisso, Créditos com parcelas a 
partir de 309,38 R$. Crédito Para novo  
25.732,39. entrada + Parcelas de 422,26. 
Crédito para Semi novo 20.138,40 R$. 
entrada 529,00 + Parcelas de 327,60 R$. 
Ligue e agende uma visita ! WhatsApp 
: (062) 98108-1508. Consultora de 
Vendas: evanilde Fernades 

sistema de coNsórcio -  
ÔNix 2015   - entrada + Presta-
ção de 518,00. Consultor de ven-
das : Marcos Vieira. WhatsApp : 
(062) 99128-6147

gol g6 4 PoRTAS BRAnCo 2014 
C/ AR+dh ÚnICo dono ACeITo 
TRoCAS e FInAnCIo WhAT-
SAPP:(62)9-8438-7649

Jac t6 VeRMeLhA 2014 GARAn-
TIA de FÁBRICA ÚnICo dono 2.0 
FLeX WhATSAPP:(62)9-8438-7649

NeW civic lxs PReTo 2008 Au-
ToMÁTICo PneuS noVoS ACeI-
To TRoCA e FInAnCIo WhAT-
SAPP: (62)9-8438-7649

crédito para semi Novo 
19.019,60 R$. entrada : 499,58 
+ Parcelas de 309,38 Mensais. 
Ligue e agende a sua visita ou 
faça uma simulação sem com-
promisso pelo WhatsApp. Mais 
Informações : Tell/What : (062) 
98550-9156. Consultora de Ven-
das: Ana Paula Pimentel.

crédito para Novos 40.390,00 

R$. entrada + parcelas 592,83 R$. 

Ligue e agende sua visita & Realize 

seu sonho! Telefone ou WhatsApp 

: (062) 99259-4025 Consultora de 

Vendas: Valéria Rocha.

strada cs 1.4 PRATA 2010 CoM-
PLeTA ACeITo TRoCA e FInAnCIo 
WhATSAPP:(62)9-8438-7649

dodge ram 2500 PRATA 
2008 CABIne duPLA ACeITo 
TRoCA e FInAnCIo WhATSAPP:  
(62)9-8438-7649

peugeot 206 VeRMeLho 
2003 CoMPLeTo 2 PoR-
TAS 1.0 SoLeIL R$8.800,00 
WhATSAPP:(62)9-8438-7649

motos

credito para moto biZ.  
(062) 99259-4025. 

credito para motos cg 
160 titaN ex 11.188,00 R$. en-
trada 352,99 + parcelas de 241,11 
mensais. não perca mais tempo 
e adquira sua moto através 
do consórcio cical!! Mais infor-
mações: Tel/Whatssap : ( 062 ) 
985509156. Consultora de ven-
das: Ana Paula Pimentel.

auto ceNtro Hb e acess 
órios, com aulas teóricas e 
práticas. endereço: RuA TV10 
Qd 6 LT 1 ST TRoPICAL VeRde 
PRÓXIMo Ao PoSTo CoM-
BuSTIVeL PQ Ind. joAo BRAZ. 
Maiores informações Fone: (62) 
3573-4674/9375-5216/8415- 1031
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Federação adia todos os jogos da 
4ª rodada do Campeonato Carioca

um novo adiamento 
de partidas do do 
Campeonato Cario-

ca foi anunciado na noite 
de ontem (21) pela Fede-
ração de Futebol do Esta-
do do Rio de Janeiro (Ferj). 
Por meio de nota oficial, a 
entidade postergou todas 
as partidas da quarta roda-
da para a próxima sexta-
-feira (26) e sábado (27).  
A alteração vale para os 
quatro confrontos, sendo 
que dois deles estavam 
marcados inicialmente 
para esta quarta (24) e 
quinta-feira (25), respec-
tivamente Vasco x Macaé, 
e Madureira x Resende. 

De acordo com a Ferj, a 
decisão de adiar os jogos 
cumpre as determinações 
do decreto do prefeito do 
Rio de Janeiro, Marcelo 
Crivella, que proíbe com-
petições esportivas com 
portões fechados até o 
dia 25 de junho.

“Considerando que o 
Decreto Municipal do Rio 
de Janeiro nº 47.539 de 

20 de junho de 2020, al-
terou parcialmente o De-
creto Municipal do Rio de 
Janeiro nº 47.488 de 02 
de junho de 2020, para 
determinar, em síntese, 
a suspensão das compe-
tições desportivas com 
portões fechados até o dia 
25/06/2020”, diz a resolu-
ção da entidade, assinada 
pelo Diretor do Departa-
mento de Competições da 
Ferj, Marcelo Vianna. 

A Ferj ainda não divul-
gou a tabela atualizada, 
com as definições das no-
vas datas e horários das 
partidas. Nem mesmo es-

clareceu se haverá uma 
concessão para o jogos en-
tre Botafogo x Cabofrien-
se e Fluminense x Volta 
Redonda para não acon-
tecerem nos dias 26 e 27, 
tendo em vista o impasse 
gerado por Fluminense e 
Botafogo, contrários ao 
retorno imediato do cam-
peonato estadual, devido 
à pandemia do novo co-
ronavírus (covid-19).

Os dois clubes discor-
daram da retomada do Ca-
rioca na semana passada, 
aprovada em reunião do 
Conselho Arbitral da Ferj 
na última terça (16). Repre-

sentantes das 12 equipes 
que disputam o campeo-
nato e da Ferj votaram a 
favor do reinício na última 
quinta (18). O imbróglio 
chegou ao Superior Tribu-
nal de Justiça Desportiva 
(STJD), que deverá se po-
sicionar nos próximos dias.

Possível 
reviravolta

A resolução da Ferj tam-
bém abre a possibilidade 
de antecipação dos jogos 
da quarta rodada, se hou-
ver nova flexibilização do 
decreto municipal. Desta 

forma, o clube mandante 
pode solicitar a antecipa-
ção do jogo, caso entre 
em acordo com a emisso-
ra detentora dos direitos 
de transmissão.

“Em havendo flexibili-
zação do Decreto Muni-
cipal nº 47.539/20 o clu-
be mandante, que assim 
desejar, poderá antecipar 
sua partida válida pela 
quarta rodada da Taça Rio 
de Campeonato Carioca, 
caso sejam atendidos to-
dos os procedimentos de 
segurança de necessários 
à realização do jogo e haja 
entendimento com a emis-

sora detentora dos direitos 
de transmissão quanto a 
data e horário.”

No último sábado, o 
prefeito Marcelo Crivella 
justificou a necessidade do 
decreto apenas para que 
os protocolos de vigilân-
cia sanitária, apresentados 
pela federação, fossem 
adaptados aos prefeitura, 
e para que houvesse fis-
calização. Porém, a resolu-
ção assinada pelo diretor 
da Ferj, Marcelo Vianna, 
afirma que medidas de 
segurança sanitária ela-
boradas pela Ferj foram 
aprovadas pelas autori-
dades públicas de saúde.

“Considerando que o 
Protocolo Jogo Seguro 
(fase 2), aprovado por 
todas as autoridades de 
Saúde Estadual e Muni-
cipal, não sofreu nenhu-
ma alteração à luz das 
ciências médicas.”

Mudança na 
5ª rodada

A Ferj não confirmou as 
datas dos jogos da quinta  
rodada do Campeonato 
Estadual. O jogo entre 
Flamengo x Boavista es-
tava programado para a 
próxima quarta (24), no 
Maracanã, mas também 
sofreu alteração.

entidade publica 
resolução após 
decreto municipal 
publicado Da
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