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CRESCE INCERTEZA SOBRE
RETOMADA DE ATIVIDADES
A velocidade da retomada da atividade econômica
ainda é incerta. A avaliação é
do Banco Central (BC), que
divulgou hoje (13) o Boletim
Regional, uma publicação
trimestral com análise das
condições da economia por
regiões do país.
Mais cedo, foi divulgado
o Índice de Atividade Econômica do Banco Central
(IBC-Br) dessazonalizado
(ajustado para o período).
No terceiro trimestre deste
ano, o indicador apresentou
expansão de 9,47% na
comparação com o segundo
trimestre. Em setembro,
comparado a agosto, houve
expansão de 1,29%. Em
relação ao terceiro trimestre de 2019, foi registrada
queda de 3%. Em 12 meses
encerrados em setembro,
houve retração de 3,32%.
Segundo o Boletim Regional, indicadores recentes
da atividade “sugerem recuperação desigual” entre
setores na economia brasileira. “Os programas gover-

namentais de recomposição
de renda favoreceram retomada relativamente forte do
consumo de bens. Contudo,
várias atividades do setor de
serviços, sobretudo aquelas
mais diretamente afetadas
pelo distanciamento social,
permanecem bastante deprimidas”, diz a instituição.
Nas regiões do país, o
BC avalia que “os movimentos das economias também
foram desiguais, reﬂetindo,
em alguns casos, a estrutura
produtiva distinta, e, em
outros, as diferenças do
aumento da mobilidade e
dos impulsos dos programas
emergenciais”.
“Prospectivamente,
apesar de melhor dimensionamento dos impactos
iniciais da pandemia, a
pouca previsibilidade associada à sua evolução e ao
necessário ajuste dos gastos
públicos a partir de 2021
aumenta a incerteza sobre
a velocidade da retomada
da atividade econômica”,
acrescenta o banco.
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Pouca previsibilidade sobre ajustes nos gastos gera incerteza

R$ 46 mil à Rede Feminina de Combate
Doados pela Copacol,
os recursos serão usados
na reforma da Unidade
de Oncologia do HB,
administrado pelo Iges-DF

ao Câncer

Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito
Federal (Iges-DF) recebeu
R$ 46 mil de doação da
¿OLDO EUDVLOLHQVH GD &RRSHUDtiva Agroindustrial Consolata
(Copacol), recurso que será
destinado à Rede Feminina de
Combate ao Câncer de Brasília.
Parte da doação será investida
na reforma da Unidade de Oncologia, instalada no 10º andar
do Hospital de Base (HB), que
é administrado pelo Iges-DF.
A entrega dos recursos ocorreu ontem 12), em cerimônia realizada no jardim do HB, quando
um cheque simbólico no valor
doado foi entregue ao presidente

do Iges-DF, Paulo Ricardo Silva,
pelo gerente de Vendas da Copacol no Distrito Federal, Aguimar
Correia da Silva.
A coordenadora da Rede
Feminina, Vera Lúcia Bezerra,
comemorou. “Podem ter certeza
de que esse dinheiro vai para
onde precisa, porque, quando
um paciente tem câncer, a famíOLDLQWHLUD¿FDGRHQWHHHOHVFKHgam aqui com as mais diversas
GL¿FXOGDGHV´GLVVH9HUD
O gerente da Copacol, cooperativa com sede em Cafelândia (PR), explicou que os R$ 46
mil foram arrecadados durante
a campanha Outubro Rosa, que
anualmente é realizada naquele

mês para conscientizar as mulheres sobre os cuidados com o
câncer de mama.
Para arrecadar os recursos,
a cooperativa promoveu uma
campanha com os clientes com
o seguinte apelo: a cada pacote
de tilápia de 600 gramas vendido, R$ 1 é destinado para
instituição que atua no combate
ao câncer de mama.
Ao agradecer à Copacol, o
presidente Iges-DF, Paulo RicarGR6LOYDD¿UPDTXHDGRDomRUHVXOWDGDFRQ¿DQoDQDVHULHGDGHGD
nova gestão da instituição e disse
esperar que a iniciativa “sirva de
exemplo para que outras empresas façam doações semelhantes.”

Mais de 90% da
população não
sabem da doença
Você sabe o que é psoríase? Se não sabe, você faz
parte de um grupo de mais de
90% da população brasileira.
De acordo com pesquisa do
Datafolha, apenas 6% dos
brasileiros identiﬁcam corretamente a doença quando é
apresentada uma imagens de
lesões provocadas por ela. A
maioria das pessoas, ao ver
imagens de uma pele acometida pela doença, acredita se
tratar de algum tipo de alergia,
câncer de pele, hanseníase
ou micose.
“O desconhecimento facilita ainda a disseminação de
inverdades sobre a psoríase, o
que pode atrasar o diagnóstico
e o tratamento adequado”, diz
o dermatologista e professor
Paulo Oldani. A psoríase é uma
doença crônica que provoca
lesões avermelhadas e descamativas na pele. Sua causa é
desconhecida mas, de acordo
com a Sociedade Brasileira de
Dermatologia (SBD), pode estar
relacionada ao sistema imunológico, às interações com o meio
ambiente e à suscetibilidade
genética. A doença aparece
mais comumente no couro
cabeludo, cotovelos e joelhos.
Apesar de não ser contagiosa, os portadores de
psoríase sofrem com preconceito e afastamento social. “O
preconceito e estigma contra
a doença podem aumentar o
impacto negativo psicológico
e mental dos pacientes, já
que, como mostrou o levantamento, 65% dos entrevistados pensam que a psoríase
oferece risco à vida e 49%
acreditam que é contagiosa, o
que é totalmente equivocado”,
acrescentou Oldani.

DO MANÉ GARRINCHA

AUXÍLIO EMERGENCIAL

BENEFICIÁRIOS RECEBEM, A
PARTIR DE HOJE, R$ 1,4 BILHÃO
Cerca de 3,6 milhões
de beneﬁciários do auxílio
emergencial, no ciclo 4 de
pagamentos, nascidos em
agosto recebem hoje (13) R$
1,4 bilhão em suas contas
poupança social digital.
Desse total, 657,5 mil
receberão R$ 431,4 milhões
referentes às parcelas do
auxílio emergencial. Os
demais, 2,9 milhões, serão contemplados com a
segunda parcela do auxílio
emergencial residual, em
um montante de R$ 958,9
milhões.
A partir desta data, os
valores podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa
Tem para pagamento de

Entrega dos recursos ocorreu na quinta-feira (12), em cerimônia realizada no jardim do HB
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boletos, compras na internet
e pelas maquininhas em
mais de 1 milhão de estabelecimentos comerciais.
MP 1000
O benefício, criado em
abril pelo governo federal, foi
estendido até 31 de dezembro
por meio da Medida Provisória
nº 1000. O auxílio emergencial
extensão será pago em até
quatro parcelas de R$ 300
cada e, no caso das mães
chefes de família monoparental,
o valor é de R$ 600.
Saques e transferências
para quem recebe o crédito
nesta sexta-feira serão liberados a partir do dia 28 de
novembro.

HRL recebe equipamentos do hospital de campanha desativado
O Hospital da Região Leste
(HRL) recebeu uma parte dos equipamentos do Hospital de Campanha
do Mané Garrincha, desativado em
15 de outubro, e poderá reativar
dez leitos que estão bloqueados
devido a danos. Como era previsto
no contrato, após o fechamento da
unidade todos os materiais foram
incorporados ao patrimônio da
Secretaria de Saúde e estão sendo
distribuídos para a rede pública.
“Os leitos vieram do hospital
que foi desativado e estão abastecendo a Região de Saúde Leste com
respiradores e monitores, o que vai
permitir oferecermos melhores condições de atendimento aos pacientes
mais graves”, explica o secretário de
Saúde, Osnei Okumoto.
Para Okumoto, “o restabelecimento dos pacientes graves ou

gravíssimos é que demonstra o
sucesso e a dimensão do trabalho
da superintendência da região”.
Segundo o secretário, esse trabalho
está sendo organizado e coordenado pela Secretaria Adjunta de
Assistência à Saúde.
O HRL recebeu dez camas que
serão utilizadas para substituir leitos quebrados. Além de 28 bombas
de infusão, dez monitores paramétricos, dez mesas para refeição, 50
biombos, dez escadas, uma maca,
sete aspiradores, uma balança, quatro canos de paredes, 13 suportes de
soro, um carro de curativo, quatro
mesas inox, 13 mesas para cabeceira, dois reanimadores pulmonares,
dez lixeiras, dez dispensadores de
álcool em gel, dez comadres hospitalares em metal e dez compadres
hospitalares em metal.
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São leitos, monitores, respiradores e bombas de infusão, entre outros
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