
BRASIL & MUNDO | 9

Pessoas que tiveram Covid-19 
podem ser reinfectadas
 | PESQUISA MOSTRA QUE CASOS BRANDOS PODEM NÃO PRODUZIR MEMÓRIA IMUNE

 � AGÊNCIA BRASIL

Pesquisadores da Fun-
dação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz) observaram 

que a primeira exposição ao 
coronavírus pode não produzir 
memória imune em casos bran-
dos, o que significa que uma 
pessoa que teve Covid-19 pode 
ser reinfectada pelo vírus. Para 
comprovar a tese, pesquisado-
res fizeram o sequenciamento 
dos genótipos do novo coro-
navírus de quatro indivíduos 
assintomáticos. A pesquisa foi 
coordenada pelo virologista 
Thiago Moreno, pesquisador 
do Centro de Desenvolvimento 
Tecnológico em Saúde da Fio-
cruz (CDTS/Fiocruz). 

Quatro pessoas assinto-
máticas foram acompanhadas 
semanalmente pelos pesquisa-
dores a partir do início da pan-
demia, em março, com testes 
sorológicos e RT-PCR (exame 
considerado o padrão ouro no 
diagnóstico da Covid-19) nos 
indivíduos acompanhados. 
Todos testaram positivo para 
o vírus.

No sequenciamento dos 
genomas, os pesquisadores 
confirmaram que uma pessoa 
contraiu o vírus associado a 
um genoma importado para o 
país e outra apresentou uma 
estrutura viral associada ao 
genoma que já circulava pelo 
Rio de Janeiro.

 � AMBIENTE FAMILIAR

No final de maio, uma das 
pessoas acompanhadas procu-
rou o grupo de pesquisa dizen-
do estar com sinais e sintomas 
mais fortes de Covid-19, como 
febre e perda de paladar e ol-
fato, informou Thiago Moreno.

“Quando fizemos o RT-PCR 
mais uma vez, os quatro indiví-

duos testaram positivo. O que 
observamos foi uma reinfecção 
dentro do ambiente familiar. 
Contudo, a pessoa que apre-
sentou em março o genótipo 
associado a casos importados 
no Brasil, agora estava infecta-
da por uma outra cepa”.

Também foi observado, 
no sequenciamento, que “o 
outro indivíduo, que tinha sido 
infectado com o genótipo que 
circulava no Rio, continuava 
com o mesmo genótipo, mas 
tinha um acúmulo de mutações 
que permitiu a interpretação de 
que era uma reinfecção e não 
uma persistência de infecção”, 
esclareceu o pesquisador.

Moreno avaliou que o tra-
balho reforçou a noção de 
que a reinfecção pelo novo 
coronavírus é possível, e que é 
algo comum entre vírus respi-
ratórios, o que quer dizer que a 
primeira exposição ao vírus não 
é formadora de memória imune.

“Casos assintomáticos ou 
muito brandos, se forem ree-
xpostos ao vírus, poderão ter 
novamente uma infecção. Des-
ta vez, pode ser que o quadro 
se agrave e que essa infecção 
seja mais severa do que a pri-
meira, como demonstrado na 
pesquisa. Por esse motivo fez 
o alerta à população sobre a 
imunidade para o coronavírus. 
Em alguns casos, as respostas 
imunes podem ser fortes num 
primeiro momento, mas não 
significa que elas sejam dura-
douras”, disse o virologista da 
Fiocruz.

O resultado da pesquisa Vi-
ral Genetic Evidence and Host 
Immune Response of a Small 
Cluster of Individuals with Two 
Episodes of Sars-Cov-2 Infec-
tion foi publicado no periódico 
‘Social Science Research Net-
work’ (SSRN).
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Avenida Rio Branco nº 351, Sala 05, Bairro Centro, 
Uberlândia/MG, CEP: 38.400-056. Ata de Reunião de 
Sócios Redução de Capital Social aos 30/09/2020, às 
11h. Local: Sede social. Presença: Presentes os sócios 
da empresa. Deliberação: (i) Os sócios aprovam a reti-
ficação da redação do item 1.1 da 6ª alteração do con-
trato social registrada na Junta Comercial do Estado de 
Minas Gerais sob o nº 3121183843-3 em 08/09/2020, 
em razão do erro material dos valores dos bens integra-
lizados, alterando o valor do aumento de capital de R$ 
67.430.312,10 (sessenta e sete milhões, quatrocentos e 
trinta mil, trezentos e doze reais e dez centavos) para 
R$ 42.137.112,00 (quarenta e dois milhões, centro e 
trinta e sete mil, cento e doze reais), mediante a subs-
crição de 42.137.112 (quarenta e dois milhões, cento e 
trinta e sete mil, cento e doze) quotas no valor nominal 
unitária de R$ 1,00 (um real) , distribuídas igualmente 
entre os sócios da Sociedade, por considera-lo excessi-
vo em relação ao objeto da Sociedade, nos termos do 
artigo 1.082, inciso II do Código Civil, mediante a de-
volução do capital aos sócios representativo das quotas 
do Capital Social da Sociedade. Sócios: Egton de Oli-
veira Pajaro Júnior, representado pelo procurador Caio 
Augusto Faria Pajaro e Flaviana Silveira Pajaro, repre-
sentada pelo procurador Caio Augusto Faria Pajaro.

RP ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO LTDA
 CNPJ: 03.007.699/0001-00 - Avenida Getúlio Vargas, 
nº 275, Sala 608, Bairro Centro, Uberlândia/MG, CEP: 
38.400.299. Ata de Reunião de Sócios - Redução de 
Capital Social aos 01/12/2020, às 11h. Local: Sede 
social. Presença: Presentes os sócios da empresa. 
Deliberação: (i) aprovar a redução proporcional do 
capital social atual, equivalente a R$ 3.123.528,00, 
passando o capital social a ser de R$ 392.680, totalmente 
subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, 
dividido em 392.680 quotas, com valor nominal de 
R$1,00 cada uma, distribuídas igualmente entre os 
sócios da Sociedade, por considera-lo excessivo em 
relação ao objeto da Sociedade, nos termos do artigo 
1.082, inciso II do Código Civil, mediante a devolução 
do capital aos sócios representativo das quotas do 
Capital Social da Sociedade. Sócios: CEPHAS 
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A, representada 
por João Batista Rodrigues e Simônio Freita da Silva. 
CAVILO PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA, 
representada por Egton de Oliveira Pajaro. CPP 
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA, representada 
por Cláudio Roberto Felice Pajaro.

A Callink Serviços de Call Center Ltda, sociedade com sede em Uberlândia-MG., à Av. João Naves de 
Ávila, nº. 1331, sala 305, Bairro Tibery, regularmente inscrita no CNPJ sob o nº. 08.331.318/0001-67, vem 
solicitar ao(à) colaborador(a)    ERICA PINHO RODRIGUES    portador (a) da CTPS 000063616/ S.: 0045 
- 29/10/2014,  que compareça ao SESMT Callink na Rua Niterói nª 1771 - Bairro Tibery, no prazo de 48 
horas para atualização de seu afastamento uma vez que sua perícia junto ao INSS estava agendada para 
30/11/2020 e não foi retirado a documentação na empresa para tal procedimento.
Ressaltamos que no site do INSS ainda consta como se a perícia não foi realizada e também não foi 
reagendada. Como relatamos nos e-mails encaminhados nos dia 30/11/2020 e 14/12/2020 não 
recebemos nenhum documento atualizado do seu afastamento e justificativa de sua ausência junto a 
empresa. No aguardo para regularização.Documento de recurso junto ao INSS não será considerado 
como justificativa para ausência.
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