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Livre dos sintomas do câncer
Tratamento inédito e individualizado desenvolvido no país faz paciente melhorar

Óleo nas
praias de
Salvador

DIVULGAÇÃO

SOFRIMENTO

>>São Paulo

U

m paciente de 62 anos
que tinha linfoma em
fase terminal e tomava morfina todo dia é
o primeiro a receber um tratamento totalmente individualizado contra o câncer e ter a
remissão da doença. O mineiro Vamberto Luiz de Castro
deve receber alta hoje, após
ser submetido a procedimento
inédito na América Latina. Ele
deixará o hospital livre dos sintomas do câncer graças a um
método 100% brasileiro baseado em técnica de terapia genética descoberta no exterior
e conhecida como CART-Cell.
Ao contrário dos medicamentos disponíveis atualmente, cada dose é customizada para o paciente. Só que
isso exige uma logística complexa. Hoje, somente o Centro de Terapia Celular (CTCFAPESP-USP) do Hemocentro de Ribeirão Preto, ligado
ao Hospital das Clínicas de
Ribeirão Preto, unidade da
Secretária da Saúde, desenvolve a medicação no país.
No momento, só há capacidade de fazer um tratamento
por vez. Mas há expectativa
de ampliação em breve.
Para os médicos e pesquisadores, Vamberto está “virtualmente” livre da doença.
Os especialistas, no entanto, não falam em cura ainda
porque o diagnóstico final
só pode ser dado após cinco
anos de acompanhamento.
Tecnicamente, no entanto,

Família volta
otimista
NNMulher do paciente, Rose-

Para os médicos e pesquisadores, o paciente Vamberto de Castro está ‘virtualmente’ livre da doença

Nesses exatos
30 dias que nós
estamos aqui a
gente já vê uma
mudança completa
na saúde, na vida,
em tudo dele
ROSEMARY CASTRO,
mulher de Vamberto

os exames indicam a “remissão do câncer”.
Vamberto, que é funcionário público, foi diagnosticado com linfoma não Hodgkin de alto risco, um câncer hematológico grave, há
dois anos. Entre setembro de
2017 e junho deste ano, fez
quatro procedimentos diferentes, mas, sem sucesso.
Em um tratamento paliativo,
com dose máxima de morfina, o paciente deu entrada
em 9 de setembro no Hospital das Clínicas em Ribeirão
com muitas dores, perda de

peso e dificuldades para andar. O tumor havia se espalhado para os ossos.
TERIA UM ANO DE VIDA

O prognóstico de Castro, de
acordo com os médicos, seria de menos um ano de vida.
Como última tentativa, os médicos incluíram o paciente em
“protocolo de pesquisa” e testaram a nova terapia, até então
nunca aplicada no país. A nova
terapia era a última esperança. Em menos de 20 dias após
iniciar o tratamento, não apresenta mais sinais da doença.

mary Castro volta otimista
com o marido para Minas
Gerais após ver de perto
todo o sofrimento dele, que
tomava doses máximas de
morfina diariamente como
tratamento paliativo para
as dores recorrentes, além
da perda de peso e das dificuldades para andar. “Inacreditável, até porque são
dois anos de luta e a gente
não via nenhum resultado
para nenhum tratamento,
e agora nesses exatos 30
dias que nós estamos aqui
a gente já vê uma mudança
completa na saúde, na vida,
em tudo dele”, disse ao portal de notícias G1.
A descoberta do câncer
pegou de surpresa toda a
família de Vamberto, que
sempre teve um estilo de
vida saudável, conta Rosemary Castro.
“Sempre foi uma pessoa
que gostava muito de praticar esporte, caminhada, uma
saúde sempre muito impecável, não tinha vício nenhum. A
gente não imagina nunca que
de repente possa aparecer
uma doença dessas que, de
um minuto para outro, desestrutura tudo na vida da
gente”, relembra.

>>Salvador, Bahia

O óleo que se espalha pelo
litoral nordestino chegou
na madrugada de ontem
às praias em Salvador. De
acordo com o Instituto do
Meio Ambiente e Recursos
Hídricos (Inema), foram
observados resquícios da
substância, apontada como
petróleo cru, nas praias de
Piatã, uma das mais frequentadas por banhistas,
na capital baiana, e de Vilas
do Atlântico, no município
de Lauro de Freitas.
A Limpurb informou
que direcionou equipe de
75 agentes para a limpeza
dessas áreas. Eles trabalham em regime de plantão
de 24 horas para monitorar
toda a orla da capital.
Segundo o Inema, em
todo o estado, já são 19
praias contaminadas pelo
óleo. Em todo o litoral
nordestino, são 150 áreas
atingidas pelas manchas.
Considerado o maior episódio de vazamento de
óleo no país em termos de
extensão, se espalha pelos
nove estados do Nordeste.
O poluente foi identificado em faixa de mais de dois
mil quilômetros da costa
brasileira. O governo afirma que análises já apontaram ser petróleo cru, de origem desconhecida e de tipo
não produzido no Brasil.
Há especulações de que o
produto seja da Venezuela.

REPRODUÇÃO TV GLOBO

Presidente confiante com a OCDE
Bolsonaro reconhece que o processo de adesão, iniciado em 2017, é muito demorado
>>Brasília

O Brasil ainda demora a entrar para Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Mas
o presidente Bolsonaro está
confiante de que o país será
aceito como membro pleno da
OCDE, o chamado “clube dos
ricos”. Ele reconheceu que o
processo de adesão, iniciado
em 2017, é demorado.

“Continuamos firmes e
fortes e se Deus quiser, daqui
a um ano, um ano e pouco,
estaremos dentro”, disse em
transmissão semanal no Facebook. “Vai chegar a nossa
hora”, declarou.
Os comentários foram feitos após notícias do vazamento de uma carta do secretário
de Estado norte-americano,
Michael Pompeo, para o secretário-geral da OCDE, na qual

a Casa Branca não endossava
a candidatura do Brasil, indicando apenas Argentina e
Romênia. A notícia, publicada
pela Bloomberg News, deixou
a equipe econômica frustrada, de acordo com fontes próximas aos técnicos chefiados
pelo ministro Paulo Guedes.
Bolsonaro disse, no vídeo,
que conversou “duas vezes”
com o presidente Trump, e falou “rapidamente” sobre a en-

trada na OCDE. Segundo ele,
o primeiro país para o qual ele
pediu apoio foi Israel. O presidente reconheceu que havia
dois candidatos na frente: Argentina e Romênia. “A seleção
é a conta-gotas para esse novo
país entrar e cumprir tudo
que está no estatuto”, afirmou.
A Embaixada dos EUA no
Brasil divulgou nota oficial
para reafirmar o apoio ao governo brasileiro.

Collor é investigado pela PF
Ex-presidente e atual senador estaria envolvido em esquema de lavagem de dinheiro
>>Maceió e Curitiba

A Polícia Federal deflagrou,
na manhã de ontem, a Operação Arremate, para investigar esquema de lavagem de
dinheiro envolvendo compras de imóveis em leilões
públicos. A ação apura suposto envolvimento do senador e ex-presidente Fernando Collor (Pros-AL) em

arrematações de bens, cujos
valores, segundo a PF, somam R$ 6 milhões.
Cerca de 70 policiais federais cumpriram mandados
de busca e apreensão em endereços ligados ao senador
em Maceió (AL) e em Curitiba (PR). As ordens foram
autorizadas pelo ministro
Edson Fachin, do Supremo
Tribunal Federal (STF).

Em uma rede social, Collor se disse “indignado” com
a operação pois, segundo ele,
há tentativa de envolvê-lo em
assunto que não tem conhecimento ou participação.
“Trago a consciência tranquila e a certeza de que, mais
uma vez, ficará comprovada
a minha inocência”, disse.
A corporação informou
que o senador por Alagoas

teria usado uma pessoa interposta (“testa-de-ferro”)
para ocultar sua participação como beneficiário final
das operações.
No conjunto de ilícitos em
apuração estão os crimes de
lavagem de ativos, corrupção ativa, corrupção passiva, peculato e falsificações,
além de integrar organização criminosa.

Bolsonaro pegou no colo um menino fardado de policial

Bolsonaro posa com
menino ‘armado’
>>São Paulo

O presidente Jair Bolsonaro ontem posou para
fotos com uma criança no
colo que vestia a farda da
Polícia Militar de São Paulo. O menor tinha na mão
direita uma arma de brinquedo. O menino chegou
a apontar o armamento
falso para o alto, gesto que
recebeu sinal de positivo
do presidente.
Bolsonaro encontrou o
garoto durante a cerimônia
de formatura de sargentos
da PM do estado no Sambódromo do Anhembi, Zona

Norte da capital.
O presidente ficou no palco
ao lado do governador paulista, João Doria (PSDB), e do
ministro do Meio Ambiente,
Ricardo Sales. Bolsonaro foi
aplaudido pelo público diversas vezes e chegou a tirar
selfies com os policiais e seus
familiares durante o evento.
Em seu discurso, Bolsonaro
enalteceu os policiais militares. “Outros que me antecederam criticaram as atuações
dos policiais. Eu os saúdo e os
louvo. Aqui, lá e em qualquer
lugar do Brasil e do mundo.
Reconheço o heroísmo de vocês”, disse.

DIA A DIA

MAIS UM DIA DE CONFRONTOS ENTRE
MANIFESTANTES E POLICIAIS
O Equador vivou ontem mais
um dia de confronte entre manifestantes forças de segurança. Foi nono dia protestos contra o presidente de Lenín Moreno. Centenas de indígenas chegaram a Quito para intensificar

a pressão contra o governo.
A confederação que lidera as
manifestações enviou ontem carta
ao governo com pedido de retomada da política de subsídios aos combustíveis e o fim da repressão. Mas
a sexta-feira foi de mais violência.

JANE FONDA É PRESA DURANTE PROTESTO BRASILEIRO MORRE NA AUSTRÁLIA
A atriz Jane Fonda, de 81 anos, foi
detida ontem durante um protesto de ativistas ambientais em
Washington, nos Estados Unidos.
A famosa atriz chegou a ser algemada e levada em uma viatura
policial. O protesto do grupo Oil
Change International exigia medidas contra o aquecimento global.

“A polícia do Capitólio dos EUA
prendeu 16 pessoas por protestarem ilegalmente na entrada leste
do Capitólio”, disse uma porta-voz
da polícia à imprensa dos EUA. Em
seu perfil oficial no Twitter, a atriz
divulgou imagens do protesto e da
prisão, do grupo “Fire Drill Fridays”,
do qual Jane Fonda participa.

O brasileiro que foi agredido na Austrália no começo do mês morreu
ontem no hospital onde estava
internado. O catarinense Ivan Susin, 29 anos, morava na cidade de
Gold Coast. Um vídeo divulgado
pela imprensa australiana mostra
o momento em que um homem
se aproxima de outro sentado em

um banco para agredi-lo. Ivan
tenta ajudar e leva um soco de
um terceiro homem e cai.
A polícia informou que Ivan
perdeu a consciência e bateu
com a cabeça no chão. De acordo com a família de Ivan, um
suspeito foi detido, mas liberado
após pagar fiança.

