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EMPREGOS IMÓVEIS

folha.com/assine
EMPREGADOS
PROCURADOS

M

MÉDICO(A)
PSIQUIATRA
M/FVivênciahospitalarparaplan-
tões/assistênciaparaSãoBernar-
dodoCampo.Curriculumpara:
rh@bezerrademenezes.org.br

INTERIOR,LITORAL
OUTROSESTADOS

TERRENOS

PEDRODETOLEDO -SP
1.000.000,00(1milhãodem2)pa-
rareposiçãooudesmembramento
de lotesde30.000,00m2. Játem
estradaregistrada, ,mata,cachoei-
ra, lagoanascente.A82kmda
Séatéaárea.AcessoBR116-
SãoLourenço -JuquitibaPreçode
oportunidadeR$790.000,00.
11-3733-4053/11-99221-9397

EMPRESAS
COMPRA/VENDA

PRECATÓRIOFEDERAL
VTBV-054/90-Justiçado
TrabalhoValorR$180.000,00+
Atualização.FONES:(19)3534-
6009CEL:98213-5500E-MAIL:
comercial@tecmachine.ind.br

DETETIVES

1A.A.ACTIVADETETIVES
Casosconj./Empr.At.GLS.Sig.
Abs.FotoseFilmagens.24h.
F:(11)3259-7758e3259-4826

DETETIVELUIZ
Conjugal, empresarialeoutros.
Maisde25anosdeexperiência.
Atend24hrs.F:(11)2947-2892
(11)99221-9750

DIVERSOS
CAPITALDEGIRO
Buscomelhor investimento(11)
98844-4458Sr.Oliveira

ACOMPANHANTES
IZACOROACOMMASSAGEM
MelhororldeSPF:(11)94366-3700

PARA ANUNCIAR NOS

CLASSIFICADOS

FOLHA

LIGUE AGORA
11/3224-4000
PARA ANUNCIAR NOS

CLASSIFICADOS

FOLHA

11/3224-4000

CLÍNICASE
MASSAGENS

NEGÓCIOS

PARA ANUNCIAR NOS

CLASSIFICADOS FOLHA

LIGUE AGORA

11/3224-4000
PARAANUNCIARNOS
CLASSIFICADOSFOLHA
LIGUEAGORA
11/3224-4000

A Fundação Faculdade de Medicina, entidade sem fins
lucrativos, seleciona profissionais para exercer os cargos de:
Médico. Requisitos: Graduação completa em Medicina,
Residência Médica com segundo ano concluído. CRM ativo. Conhec. no
atendimento e suporte a pacientes com coronavírus na UTI.
Os candidatos interessados deverão inscrever-se de 17/04/21 a

25/04/21 no site www.ffm.br, no link Trabalhe Conosco.

ASSISTENTE
IMOBILIÁRIO /
CONTRATOS DE

LOCAÇÃO
Missão Diplomática procura profissionais para o cargo de
Assistente Imobiliário/Contratos de Locação.
• Mínimo de dois anos de estudos universitários;
• Experiência comprovada no cargo;
• Possuir carteira de motorista (categoria B);
• Inglês fluente.
Oferecemos bom ambiente de trabalho, excelente pacote
de benefícios e salário compatível com o cargo.

Interessados devem candidatar-se pelo link:
https://erajobs.state.gov/dos-era/vacancy/

viewVacancyDetail.hms?_ref=cxzek1dbpt0&return
ToSearch=true&jnum=22977&orgId=56

Período de inscrições até 14-Maio-2021

HOSPITAL MUNICIPAL DE BARUERI - SPDM
Informa: Abertura de Vagas para diversas áreas médicas, sendo estas:

Vagas CLT, salário a combinar de acordo com a carga horária + benefícios

Cardiologista, Cirurgião Cabeça e Pescoço, Cirurgião Plástico,
Cirurgião Torácico, Endocrinologista, Fisiatra, Pneumologista,
Hematologista adulto e pediátrico, Dermatologista, Mastologista,

Fonoaudiologia, Psicologia e pequenas cirurgias, Nutrologia, Gestão de
Leitos e Gestão da Qualidade e risco,Anestesista, Bucomaxilo, Cirurgião
Geral, Oftalmologista, Ginicologista, Urologista, Ortopedista, Pediatra,

Oncologista, Vascular, Otorrinolaringologista, Neurologista,
Nefrologista adulto e pediátrico, Clínico Geral,
Proctologista, UTI Pediátrica, Neonatologia.

Interessados encaminhar currículos para o e-mail:
selecao@hmb.spdm.org.br ou Rua Ângela Mirella, 354, Barueri-SP

OBrasil precisa ser discutido.

◗ saúde
◗ tecnologia
◗ cultura

◗ economia
◗ meio ambiente
e muito mais

Acesse o site
folha.com/
seminariosfolha

Cooperativa de Economia
e Crédito Mútuo - SICOOB METALCRED

CNPJ n° 04.833.655/0001-00 - NIRE n° 35400069040
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária - Semipresencial - Edital de Convocação

A Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo - SICOOB METALCRED, por meio do Diretor
Presidente no uso das atribuições que lhe confere o estatuto social, convoca seus cooperados, que nesta
data são 15.057 (quinze mil e cinquenta e sete), em condições de votar, para se reunirem em Assembleia
Geral Ordinária e Extraordinária - Semipresencial a ser realizada em 29 de abril de 2021, às 15:00hs
(quinze horas), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, às
16:00hs (dezesseis horas) em segunda convocação com a presença de metade dos associados mais um,
ou às 17:00hs (dezessete horas), em terceira e última convocação, com a presença mínima de 10 (dez)
associados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: Ordinária: 1. Prestação de contas do 1º e
2º semestres do exercício de 2020, compreendendo o Relatório da Gestão, o Demonstrativo de Sobras e
os Pareceres do Conselho Fiscal e da Auditoria Independente; 2. Destinação das Sobras Acumuladas e
sua fórmula de cálculo; 3. Pagamento dos Juros ao Capital; distribuídos conforme legislação; 4. Aplicação
em Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social - FATES; 5. Utilização e Aplicação em
investimento para a continuidade de expansão; 6. Aplicação em Reserva Legal; 7. Deliberar reajuste dos
honorários da Diretoria e das cédulas de presença do Conselho Fiscal; 8. Eleição dos membros do
Conselho Fiscal; 9. Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação). Extraordinária: 1. Reforma
ampla do Estatuto Social, destacando a inclusão do sistema de garantias recíprocas, bem como a
mudança na integralização de capital. 2. Aprovação do Regulamento da Atividade de Auditoria Interna; 3.
Aprovação da atualização da Política de Sucessão de Administradores; 4. Aprovação da atualização da
Política Institucional de Governança Corporativa (Sistema Sicoob) e futuras atualizações

São Paulo, 17 de Abril de 2021.
Clarisvaldo Izidio de Almeida - Diretor Presidente

Nota I. A Assembleia Geral ocorrerá de forma Semipresencial, na sede do Sicoob Metalcred, situada
na Rua Galvão Bueno, n° 738, 3º andar, Liberdade, São Paulo/SP, CEP 01506-000, e também por meio
do aplicativo ZOOM disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessível a
todos os associados, que poderão participar e votar. Nota II. Essa e outras informações podem ser
obtidas detalhadamente no sítio http://www.sicoobmetalcred.com.br. Nota III. Os representantes
deverão apresentar, com 02(dois) dias de antecedência, comprovação de poderes, conforme previsto
no Estatuto Social, por meio do e-mail contato@sicoobmetalcred.com.br. Nota IV: Conforme
determina a Resolução 4.434/15 em seu artigo 46, as demonstrações contábeis do exercício de 2020,
acompanhadas do respectivo parecer dos auditores independentes estão à disposição dos associados
na sede da cooperativa.

PRO•BRASILIA•FIANT•EXIM
IA

INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS
DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. - IPT

CNPJ/MF nº 60.633.674/0001-55
Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária

Ficam convocados os acionistas do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo
S.A. - IPT a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Assembleia Geral Extraordinária, a serem
realizadas no dia 28 de abril de 2021, às 11 horas, em sua sede social, Edifício da Diretoria, situada
nesta Capital, na Avenida Professor Almeida Prado, nº 532 - Cidade Universitária “Armando de Salles
Oliveira”, Butantã, a fim de deliberar sobre a Ordem do Dia: Assembleia Geral Ordinária: 1) Exame,
discussão e aprovação das contas e documentos da Administração relativos ao exercício findo em
31 de dezembro de 2020, Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras com os Pareceres
do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes; 2) Eleição de Conselheiros Fiscais. Assembleia
Geral Extraordinária: 1) Fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal; 2) Alteração
do artigo 3º do Estatuto Social da Companhia, em decorrência do aumento do capital social aprovado
pelo Conselho de Administração; 3) Consolidação do Estatuto Social da Companhia. Em razão da
pandemia de Covid-19, os acionistas poderão participar e votar à distância, conforme disposto nos
artigos 121 e 124, da Lei federal nº 6.404/1976 (com redação dada pela Lei federal nº 14.030/2020)
e regulamentação aplicável. Marcos Vinicius de Souza - Presidente do Conselho de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAÍBA
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico n.º 077/2021 – Proc. Adm. nº. 268/2021
Objeto: –Registro dePreços para o fornecimento parcelado deEMBALAGENS
DESCARTÁVEIS (BANDEJADE ISOPORTIPOMARMITEX), ematendimento
a este Município por intermédio da Secretaria Municipal de Educação,
pelo período de 12 (doze) meses. Do Edital: O edital completo poderá ser
consultado e/ou obtido a partir do dia 19/04/2021, no endereço eletrônico
www.portaldecompraspublicas.com.br, bem como por meio do site www.
santanadeparnaiba.sp.gov.br, na aba empresas, Serviços empresa, licitações.
Início da sessão de disputa de lances: Dia 30/04/2021, às 10h00min.

Santana de Parnaíba, 16 de abril de 2021.
ORDENADOR DE PREGÃO

CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
De acordo com os Artigos 60“caput” e parágrafo único, 61 “caput” e alínea “c”, 62 “caput” e parágrafo 2º, 63, 64 “caput” e parágrafos
1º, 2º e 3º, 65, 68 “caput” e alínea “b”, 69, 70 “caput”, 77 “caput” e alínea “x”, 85 “caput” e alínea “c”, parágrafo único do artigo 118, 138
“caput” e parágrafo únicoe 139 “caput” e parágrafo único do Estatuto Social e Resolução Normativa nº. 01/2021 do Conselho Delibera-
tivo, conforme art. 77, alínea “t” do Estatuto Social, que autorizoua realização de Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias por
Sistemas Mistos de Votação, presenciais e não presenciais, através de sistema eletrônico de recolhimento dos votos imune a fraudes,
ficam os Senhores Associados Vitalícios e Associados Proprietários de Título Patrimonial, maiores de dezoito (18) anos, quites com os
cofres sociais, inclusive com as taxas vencíveis no dia 10 de maio de 2021, no pleno gozo de seus direitos sociais, convocados a se
reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, nos dias18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 de maio de 2021, das 8h às 17h, na Sede
Social do Clube (Avenida Dr. Alberto Penteado nº 605 – Morumbi, São Paulo/SP) e, por sistema eletrônico de votação não presencial,
a ser disponibilizado para todos os Associados aptos a votar, a fim de tratarem da seguinte

ORDEM DO DIA

a) Aprovar alteração do Estatuto Social, no que tange a inclusão de Disposição Transitória (art. 156) para cancelamento das eleições
previstas para junho de 2021,para renovação de 1/3 dos Membros do Conselho Deliberativopara o sexênio 2021-2027e,para setem-
bro de 2021, para eleição da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal para o triênio 2022-2024, em função da situação de pandemia,
passando-as respectivamente para junho de 2022 e setembro de 2022, com prorrogação dos mandatos por 01 ano dos Conselheiros
e Suplentes, Membros da Mesa Diretora do Conselho Deliberativo, das suas Comissões Permanentes, do Conselho Fiscal e da Dire-
toria Executiva, adequando-se os prazos dos próximos Mandatos em função dessa prorrogação; sendo reduzidos os Mandatos dos
próximos Conselheiros a serem eleitos em junho de 2022 para 05 (cinco) anos, de 01/06/2022 até 01/06/2027 e da Mesa Diretora do
Conselho Deliberativo e suas Comissões Permanentes para 01 (um) ano, de 01/06/2022 até 01/06/2023, mantendo-se a possibilidade
estatutária e regimental de reeleição. Os próximos mandatos da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal permanecem inalterados,
pelo prazo de 03 (três) anos.

Seção II
Disposições Transitórias

Art. 156 – Em razão da Pandemia Covid-19, que acarretou a adoção de medidas preventivas de restrições ao convívio social, inclusive
com a limitação ao número de frequentadores ao CLUBE e também de fechamento temporário das suas dependências, impossibilitan-
do o exercício pleno da democracia e representatividade, indispensáveis aos pleitos eleitorais, não é viável a realização de eleições
dos Membros do Conselho Deliberativo e da Diretoria Executiva no ano de 2021, de modo que fica estabelecido o correspondente
cancelamento e as suas realizações nas mesmas ocasiões previstas no artigo 66, alíneas “a” e “b” do Estatuto, no ano de 2022.
§ 1º - Os mandatos dos Membros do Conselho Deliberativo eleitos para o período de 01 de julho de 2015 a 30 de junho de 2021 serão
prorrogados até o dia 30 de junho de 2022, bem como dos seus Suplentes.
§ 2º - Os mandatos dos Membros da Mesa Diretora do Conselho Deliberativo e das Comissões Permanentes, que findariam em 30 de
junho de 2021, serão prorrogados até o dia 30 de junho de 2022.
§ 3º - Os mandatos dos Membros do Conselho Deliberativo a serem eleitos no mês de junho de 2022, excepcionalmente, serão de
cinco (5) anos, com início em 01 de julho de 2022 e término em 30 de junho de 2027.
§ 4º - Os mandatos dos Membros da Mesa Diretora do Conselho Deliberativo e das Comissões Permanentes, a serem eleitos em
01 de julho de 2022, excepcionalmente, serão de um (1) ano, com início em 01 de julho de 2022 e término em 30 de junho de 2023.
§ 5º - Os mandatos dos atuais Membros da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal serão prorrogados até o dia 31 de dezembro
de 2022.
A proposta de inclusão de Disposição Transitória, art. 156, está afixada nos quadros de avisos localizados nas dependências do Clube
e no seu site oficial na internet (http://www.clubepaineiras.org.br).

b) Leitura, discussão e votação da consolidação da redação do Estatuto Social, se houver aprovação, e da Ata da Reunião, de acordo
com o parágrafo 3º do Artigo 64 do Estatuto Social.

São Paulo, 17 de abril de 2021.

EDOARDO GUGLIELMI
Presidente do Conselho Deliberativo

Paulista Lajeado Energia S.A.
CNPJ/MF nº 03.491.603/0001-21

NIRE 35.300.174.399
Edital de Convocação para a Assembleia Geral Extraordinária

Ficam convocados os Senhores Acionistas da Paulista Lajeado Energia S.A. (“Companhia”), na forma
prevista no artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”),
para se reunirem na Assembleia Geral Ordinária (“AGO”) a ser realizada no dia 30 de abril de 2021, às
16h00, exclusivamente de modo digital, por meio da Plataforma Digital Zoom Meeting, para analisar e
votar sobre a seguinte agenda: (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o
relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas dos
pareceres dos auditores independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2020; (ii) Aprovar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2020, bem como distribuição de dividendos; (iii) Eleger os membros Conselho de
Administração da Companhia; e (iv) Fixar o montante da remuneração dos administradores da
Companhia. Instruções Gerais: 1. Poderão participar da AGO os Acionistas titulares das ações
ordinárias de emissão da Companhia, desde que apresentem os seguintes documentos: (i) pessoa
física - documento de identificação com foto; (ii) pessoa jurídica - cópia simples do último estatuto ou
contrato social consolidado e da documentação societária outorgando poderes de representação (ata
de eleição dos diretores e/ou procuração), bem como documento de identificação com foto do(s)
representante(s) legal(is).2.Os documentos pertinentes às matérias a serem debatidas na Assembleia
encontram-se à disposição dos acionistas, a partir desta data, na sede da Companhia. 3. É facultado a
qualquer Acionista constituir procurador para comparecer à AGO e votar em seu nome. Na hipótese de
representação, deverão ser apresentados os seguintes documentos pelo acionista por e-mail
juntamente com os documentos para cadastramento prévio: (i) instrumento de mandato (procuração),
com poderes especiais para representação na AGO; e (ii) indicação de endereço eletrônico para
liberação de acesso e envio de instruções sobre utilização da plataforma. 4. Em decorrência da
pandemia de COVID-19, a Companhia excepcionalmente aceitará cópias simples de procurações
outorgadas no Brasil sem reconhecimento de firma em cartório e serão aceitas, em caráter excepcional,
procurações eletrônicas assinadas digitalmente observadas as condições acima. 5. As procurações,
nos termos do Parágrafo 1º do Artigo 126 da Lei das S.A., somente poderão ser outorgadas a pessoas
que atendam, pelo menos, um dos seguintes requisitos:(i) ser acionista ou administrador da Companhia
e (ii) ser advogado.

Jaguariúna, 19 de abril de 2021
Karin Regina Luchesi

Presidente do Conselho de Administração

CEAGESP - COMPANHIA DE
ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS
GERAIS DE SÃO PAULO

CNPJ nº 62.463.005/0001-08 - NIRE nº 3530002780-9

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

FicamosSenhoresAcionistasdaCEAGESP–CompanhiadeEntrepostoseArmazéns
Gerais de São Paulo, convocados na forma do art.124 da Lei nº 6404/76, a reunirem-
se em Assembleia Geral Ordinária no dia 27 de abril de 2.021, às 10 horas, a fim de
deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: Assembleia Geral Ordinária: a) Exame
e votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras relativos
ao exercício encerrado em 31.12.2020; b) Destinação do resultado do exercício
findo em 31/12/2020; c) Fixação da remuneração global dos Administradores, dos
membros do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria Estatutário, para o período de
abril/2021 a março/2022; d) Eleição dos membros dos Conselhos deAdministração e
Fiscal; e) Eleição do representante dos empregados como membro do CONSAD; e,
f) Alteração do Estatuto Social da CEAGESP. Considerando o determinado no artigo
9º da Lei nº 14.030, de 28 de julho de 2020 e o disposto na Instrução Normativa
DREI nº 79, de 14 de abril de 2020, comunicamos que esta Assembleia Geral
Ordinária ocorrerá de forma DIGITAL, utilizando-se a ferramenta ZOOM, por meio de
link informado por mensagem eletrônica, através do qual a participação e a votação à
distância dos acionistas pode ocorrer mediante o envio de boletim de voto à distância
e/ou mediante atuação remota, via sistema eletrônico. São Paulo, 16 de abril de
2.021. a) Newton Araújo Silva Junior - Presidente do Conselho de Administração.

Comitêpedequeginecologista seja investigada
Comissão de ética diz que experiência com cloroquina nebulizada emManaus, aplicada por médica, não teve autorização

Outros três casos de mulhe-
res grávidas que morreram
na unidade hospitalar ainda
estão sob investigação.
Umadaspacientes,Jucicleia

de Sousa Lira, 33, teve a apli-
cação de nebulização grava-
da e, depois, distribuída em
redessociaisporChechter.O
vídeo continuou circulando
mesmoapósamortedeLira,
ocorridanodia2demarço.O
ministroOnyxLorenzoni(Se-
cretaria-Geral)publicou-oem
20marçonoTwitter,queapa-
gou o post após o caso ter si-
doreveladopelareportagem
daFolha.
EmentrevistaàTVGlobona

época,Chechterdeclarouque

“está usando aqui bastante a
hidroxicloroquina” em ges-
tantes comCovid-19.
ASESdisseque“estásolici-

tando o ressarcimento pelos
valores pagos indevidamen-
te aos médicos” e que afas-
tou Chechter. O seu marido,
então, renunciou por conta
própria, segundo apasta.
Apesar da prática ilegal, a

SESnãodenunciouocasalao
Ministério Público ou à polí-
cia,masafirmaterabertouma
sindicância interna.
Areportagemsolicitouuma

entrevista ao casal, mas não
obteverespostaatéaconclu-
sãodesta edição.
Fabiano Maisonnave

reiro, e R$ 12.767,95, emmar-
ço.Omarido,pelomesmotra-
balho, recebeu R$ 12.767,95,
emmarço.
Ambos foram contratados

em fevereiro pela Secretaria
de Saúde do Amazonas para
atuarnasegundaondadaepi-
demia emManaus por meio
deumbancoderecursoshu-
manos disponibilizado pelo
Ministério da Saúde.
Durante os cinco dias em

que atuaram no Instituto da
MulherDonaLindu(IMDL),o
casaldemédicosaplicouane-
bulizaçãocomumcomprimi-
dodehidroxicloroquinama-
cerado em pelo menos duas
pacientes, ambaspuérperas.

-Cláudia Collucci
são paulo A Conep (Comis-
sãoNacionaldeÉticaemPes-
quisa), instânciadoConselho
Nacional de Saúde e vincula-
daaoMinistériodaSaúde,pe-
diuaoMinistérioPúblicoFe-
deralqueinvestigueacondu-
tadamédicaqueofereceuclo-
roquinanebulizadaapacien-
tescomCovid-19noInstituto
daMulhereMaternidadeDo-
na Lindu, emManaus (AM).
Para a Conep, o tratamen-

toexperimentalrealizadoem
Manaus pela ginecologista e
obstetra paulistana Michelle
Chechter, revelado pela Fo-
lha, tratou-sedepesquisaclí-
nicacomsereshumanos,sem
autorizaçãodainstânciaregu-
latória e sem respeito às nor-
mas de ética em pesquisa vi-
gentesnopaís.Cincopessoas
que receberamo tratamento
morreram,entreelesumamu-
lher grávida e seubebê.
Alémdisso,dizacomissão,

amédicainfringiusubstanci-
almenteoCódigodeNurem-
bergeoutrosdocumentosin-
ternacionais de bioética, co-
moaDeclaraçãoUniversalso-
breBioéticaeDireitosHuma-
nos daUnesco.
A comissão informa que,

apósverificaros registrosem
suabasededados(Plataforma
Brasil), não encontrou qual-
querpesquisacujaintervenção
estivesseassociadaànebuliza-
çãocomcloroquina.Aprópria
médicaconfirmouqueoproce-
dimentoocorreu semaapro-
vação deumComitê deÉtica
emPesquisa(CEP)oumesmo
daConep.“Cumpreesclarecer
que qualquer tratamento ex-
perimentaldeveocorrerestri-
tamentenoâmbitodapesqui-
saclínica,havendonecessida-
dedeaprovaçãodeumproto-
colosubmetidoàinstânciare-
gulatóriaéticaantesdeserini-
ciado”, dizo texto.
O Brasil dispõe de um ro-

busto sistema de análise éti-
ca em pesquisa desde 1996,
composto pela Conep e por
mais de 800 Comitês de Éti-
ca(CEP)espalhadosportodo
opaís (SistemaCEP/Conep).
A Resolução do Conselho

Nacional de Saúde n° 466 12
de dezembro de 2012 define
explicitamentequeaspesqui-
sasdevemestarfundamenta-
dasemfatoscientíficos,expe-
rimentaçãopréviae/oupres-
supostosadequadosàáreaes-
pecífica dapesquisa.
Tambémestabelecequeto-

doparticipantedeveconsen-
tir sua participação na pes-
quisa pormeio de um termo
de consentimento livre. Os
estudos devem ser conduzi-
dos por pesquisadores devi-
damente capacitados.
Deacordocomacomissão,

aindaqueamédicatenhaapli-

cadootermodeautorização,
ele não representa termo de
consentimento livre e escla-
recidominimamente aceitá-
velparaumapesquisaclínica,
faltando,entreoutrospontos,
assegurarosdireitosdospar-
ticipantesdepesquisaeinfor-
maradequadamenteprocedi-
mentos e riscos associados.
Ao que tudo indica, segun-

do a comissão, o tratamento
feriuoCódigodeNuremberg
emdiversos itens.
“Deve-se dar destaque ao

primeiroitem[docódigo],que
definedesdeadécadade40:O
consentimentovoluntáriodo
serhumanoéabsolutamente
essencial. Isso significaque a
pessoa envolvida deve ser le-
galmentecapacitadaparadar
oseuconsentimento;talpes-
soadeveexerceroseudireito
livredeescolha,seminterven-
ção de qualquer desses ele-
mentos: força, fraude, men-
tira, coação, astúcia ououtra
formaderestriçãooucoerção
posterior;edeveterconheci-
mentoecompreensãosufici-
entesdoassuntoemquestão
para tomar suadecisão.”
Esseúltimoaspectorequer

quesejamexplicadasàpessoa
anatureza,duraçãoeopropó-
sitodoexperimento;osméto-
dos que o conduzirão; as in-
conveniências e os riscos es-
perados;oseventuaisefeitos
queo experimentopossa ter
sobreasaúdedoparticipante.
Segundo a Folha apurou,

Chechter atuou ao lado do
marido, o também médico
Gustavo Maximiliano Dutra,
no IMDL, emManaus, fazen-
do testes clandestinos de hi-
droxicloroquina nebulizada
empacientes comCovid-19.
UmadaspacienteseraJuci-

cleiadeSousaLira,mulherde
KleisonOliveiradaSilva.Elefi-
cou sabendo, por vídeo rece-
bido viaWhatsApp, que a es-
posa, em estado grave e dias
apóspassarporpartodeemer-
gência,haviapassadoporum
procedimentoexperimental.
Sob influência da médica,

Lira dizia que tinhamelhora-
docomomedicamento.Após
anebulização,Liranãoparou
depiorar.Morreuem2demar-
ço,27diasapósonascimento
dofilho.Segundoohospital,a
causa foi infecçãogeneraliza-
daemdecorrênciadaCovid.

Casal demédicos que
realizou teste recebeu
sem trabalhar
sãogabriel da cachoeira Res-
ponsáveis pela aplicação ile-
gal de hidroxicloroquina ne-
bulizada em pacientes com
Covid-19,osmédicosMichel-
le Chechter e Gustavo Maxi-

miliano Dutra atuaram por
cincodiasnaredepúblicado
Amazonas, entretanto rece-
beram pagamentos que, so-
mados, chegama trêsmeses
de trabalho.
Chechter recebeudoisme-

sesde trabalhodaSecretaria
deSaúdedoAmazonas(SES),
conformereveladopeloportal
G1.AFolhaconfirmouainfor-
maçãoeidentificou,pormeio
doportaldatransparênciado
Amazonas, o pagamento de
ummêsparaDutra.
Pelo trabalho de “médi-

co intensivista temporário”
Chechter,queéginecologista
e obstetra, ganhou, líquidos,
R$ 11.801,29, no mês de feve-


