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cyan magenta  amarelo  preto

Obstrução
intestinal pode
ser resultado
de cirurgias 

BOLSONARO

Há uma grande chance de a
obstrução intestinal diagnosti-
cada no presidente Jair Bolsona-
ro ter sido causada por aderên-
cias (partes do intestino que fi-
cam coladas) decorrentes do seu
histórico de intervenções cirúr-
gicas que sofreu em setembro de
2018. Toda vez que um paciente
se submete a uma cirurgia intes-
tinal é muito comum surgirem
aderências no local. E, por isso,
ele passa a ter risco para o resto
da vida de sofrer obstruções.
"Elas podem acontecer nas pri-
meiras semanas, nos primeiros
anos, demorar dez anos. Tem
paciente que opera hoje e daqui
a2 semanas vem com aderência
obstruindo, tem paciente que
operou há 30 anos e que chega
obstruído", relata o cirurgião do
aparelho digestivo Diego Adão
Fanti Silva, da Unifesp.

A atividade econômica brasileira registrou queda em maio deste
ano, de acordo com dados divulgados ontem pelo Banco Central
(BC). Até fevereiro, o Índice de Atividade Econômica do Banco
Central (IBC-Br) vinha apresentando crescimento após os cho-
ques sofridos em março e abril do ano passado, em razão das me-
didas de isolamento social necessárias para o enfrentamento da
pandemia de Covid-19. Nos últimos três meses, já houve varia-

ções, com recuos em março e maio. O IBC-Br, dessazonalizado
(ajustado para o período), apresentou recuo de 0,43% em maio de
2021 em relação a abril. Já na comparação com maio de 2020, hou-
ve aumento de 14,21% (sem ajuste para o período, já que a compa-
ração é entre meses iguais). No acumulado em 12 meses, o indica-
dor também ficou positivo, em 1,07%. Com os resultados, o IBC-Br
atingiu 139,11 pontos. PÁGINA 2

Atividade econômica cai 0,43% em maio
BC

A Associação de Comércio Exterior do Bra-
sil (AEB) divulgou ontem suas previsões para
a balança comercial deste ano. Segundo a
AEB, as exportações deverão ficar em torno de
US$ 2 70,052 bilhões, com aumento de 28,7%
em relação aos US$ 209,817 bilhões efetivados
em 2020, e as importações, em US$ 202,051
bilhões, com expansão de 27,1% sobre os
US$158,930 bilhões alcançados em 2020. Para
a entidade, haverá superávit de US$ 68,001 bi-
lhões, mais 33,6% em relação aos US$ 50,887
bilhões apurados no ano passado. De acordo
com a AEB, os aumentos projetados para as
exportações e importações refletirão de forma
positiva no cálculo do Produto Interno Bruto
(PIB, soma dos produtos e serviços produzi-
dos no país) de 2021. Segundo o presidente
executivo da AEB, José Augusto de Castro(fo-
to), a forte elevação dos preços das commodi-
ties (produtos agrícolas e minerais comercia-
lizados no mercado externo), especialmente
petróleo e minério de ferro, explica o cresci-
mento projetado para as exportações. PÁGINA 2

BALANÇA

CPI DA COVID

AEB prevê aumento das
exportações e importações 

ABRASIL

A diretora-técnica da Precisa Medicamentos,
Emanuela Medrades (foto), negou irregularida-
des no contrato para a venda da vacina indiana
Covaxin, mas admitiu que não houve nenhuma
preocupação do Ministério da Saúde durante a
negociação com o calote milionário que outra

empresa do grupo havia dado no governo federal.
A representante da empresa também disse à CPI
da Covid que era "mentirosa" a ata de uma reu-
nião do Ministério da Saúde, que conteria uma
proposta de US$ 10 por dose da vacina, inferior ao
valor que acabou constando no contrato. PÁGINA 3

Com avanço
da vacinação,
mortes caíram
46% em SP 

COVID-19

Com o avanço da vacina-
ção, as mortes por covid-19
caíram 46% entre março e ju-
nho deste ano no estado de
São Paulo. A informação foi
dada ontem pelo governo
paulista. Segundo o governa-
dor de São Paulo, João Doria,
no mês de março, pico da se-
gunda onda da pandemia, a
proporção dos pacientes que
morriam após internação por
Covid-19 era de 31%. Em ju-
nho, essa proporção passou
para 19%. “A queda acentua-
da da letalidade por Covid-19
em São Paulo é resultado dos
altos índices de cobertura va-
cinal” ,  disse  Doria.  Nesse
mesmo período, o número de
pacientes  internados teve
queda de 44%. PÁGINA 3

PEC que barra
militares é
elogida por
ex-ministros

DEFESA

A PEC (proposta de emenda
à Constituição) que barra a par-
ticipação de militares da ativa
em cargos da administração
pública foi apresentada formal-
mente na Câmara dos Deputa-
dos ontem. O texto, de autoria
da deputada Perpétua Almeida
(PCdoB-AC), reuniu 189 assi-
naturas -precisava de pelo me-
nos 171 para ser protocolada e
começar a tramitar. A proposta
acrescenta um dispositivo no
artigo 37 da Constituição Fede-
ral, que trata da administração
pública e coloca condições pa-
ra que o militar da ativa possa
exercer cargos de natureza civil
nos três níveis da federação. Se-
gundo a proposta, se tiver menos de
dez anos de serviço, o militar deverá
se afastar da atividade. PÁGINA 3

Diretora ligada à Covaxin 
alinha discurso ao Planalto 

FOLHAPRESS

PÁGINA 4

A confusão entre
plantar maconha e

produção de
medicamentos à base

de canabidiol

Justiça
Direito &

Salário mínimo R$ 1.100,00
Ufir R$ 3,7053
Taxa Selic
(16/06) 4,25%
Poupança 3
(15/7) 0,24%
TR (prefixada)
(29/8/2017) 0,0098

IGP-M 0,60% (jun.)
IPCA 0,53% (jun.)
CDI
0,15 até o dia 13/jul
OURO
BM&F/grama R$ 295,45
EURO Comercial 
Compra: 6,0185 Venda: 6,0182

EURO turismo 
Compra: 6,0759 Venda: 6,2559
DÓLAR Ptax - BC
Compra: 5,0874 5,0880
DÓLAR comercial
Compra: 5,0855 Venda: 5,0861
DÓLAR turismo
Compra: 5,0953 Venda: 5,2753

BANCO INTER UNT N2 81.68 +6.08 +4.68

BRASKEM PNA N1 62.56 +4.62 +2.76

LOCALIZA ON NM 68.58 +3.64 +2.41

CIA HERING ON NM 40.01 +3.81 +1.47

JHSF PART ON NM 7.76 +3.47 +0.26

SID NACIONALON 45.40 −3.98 −1.88

USIMINAS PNA N1 19.79 −3.46 −0.71

HYPERA ON NM 35.38 −2.94 −1.07

EMBRAER ON NM 18.63 −2.56 −0.49

B2W DIGITAL ON NM 66.55 −2.92 −2.00

VALE ON NM 115.12 −0.54 −0.63

BRADESCO PN EJ N1 25.30 +0.44 +0.11

PETROBRAS PN N2 27.67 −0.82 −0.23

ITAUUNIBANCOPN N1 29.91 +0.13 +0.04

SMART FIT ON NM 31.00

Maiores Altas Maiores Baixas Mais Negociadas Fechamento %

Preço % Oscil. Preço % Oscil.

Bolsas no mundo

INDICADORES

Dow Jones 34.933,23 +0,13

NASDAQ Composite 14.644,952 -0,22

Euro STOXX 50 4.100,6 +0,24

CAC 40 6.558,38 +0,00

FTSE 100 7.091,19 -0,47

DAX 15.788,98 +0,00

Preço % Oscil.

IBOVESPA: 0,19% / 128.406,51 / 238,77 / Volume: 40.453.035.317 / Quantidade: 3.902.981
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Economia

Com mudanças na
reforma do IR e Fed,
dólar cai quase 2% 

O real foi a moeda que mais
se valorizou no mundo ontem. A
divisa ganhou força com as mu-
danças na proposta de reforma
do Imposto de Renda, que aten-
dem demanda de empresários e
favorecem o mercado de capi-
tais. O parecer manteve a taxa-
ção sobre lucros e dividendos
em 20% e o fim da dedutibilida-
de de juros sobre capital pró-
prio, mas excluiu a tributação
dos rendimentos dos FIIs (Fun-
dos de Investimento Imobiliá-
rio), entre outras mudanças. O
dólar fechou em queda de 1,87%
ante o real, a R$ 5,084, menor va-
lor desde 2 de julho. Essa é a des-
valorização diária mais acentua-
da da moeda desde 31 de março
de 2020, quando caiu 2,23%.

Já a Bolsa de Valores de São
Paulo (Bovespa) fechou em leve
alta de 0,19%, a 128.406 pontos.

CSN recuou 3,98% e Usimi-
nas, 3,46%. Vale caiu 0,54%.

Banco Inter saltou 6,08%, re-
novando máximas históricas,
enquanto os grandes bancos de
varejo perderam fôlego durante
a sessão. Itaú Unibanco e Bra-
desco terminaram com acrésci-
mos respectivos de 0,13% e
0,44%, após subirem mais de 3%
cada. Localiza e Unidas valori-

zaram-se 3,64% e 2,41%, respec-
tivamente, em meio a expectati-
vas ligadas ao desfecho da fusão
entre elas, em análise no Cade
(Conselho Administrativo de
Defesa Econômica).

Cosan fechou em alta de
2,2%, após joint venture dela
com a Shell, a Raízen, definir fai-
xa estimativa de R$ 7,40 a R$
9,60 por ação em IPO (oferta ini-
cial de ações, na sigla em inglês)
que busca levantar R$ 6,9 bi-
lhões. A fixação do preço está
prevista para 3 de agosto.

As ações preferenciais (mais
negociadas) da Petrobras caí-
ram 0,82%, em meio ao declínio
do petróleo no exterior, mesmo
com queda nos estoques da
commodity dos EUA pela oitava
semana seguida. SmartFit dis-
parou 34,78%, em estreia na B3,
após a rede de academias de gi-
nástica levantar R$ 2,3 bilhões
no seu IPO. Arezzo, que não está
no Ibovespa (Índice Bovespa)
subiu 2,4%, após anunciar aqui-
sição da My Shoes e acordo com
o Mercado Livre para vender
produtos da nova marca na pla-
taforma. Nos Estados Unidos, o
índice S&P 500 subiu 0,12% e o
Dow Jones, 0,13%. O Nasdaq
caiu 0,22%.
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BC

Atividade econômica tem
queda de 0,43% em maio
ANDREIA VERDÉLIO/ABRASIL 

A
atividade econômica
brasileira registrou
queda em maio deste

ano, de acordo com dados di-
vulgados ontem pelo Banco
Central (BC). Até fevereiro, o Ín-
dice de Atividade Econômica do
Banco Central (IBC-Br) vinha
apresentando crescimento após
os choques sofridos em março e
abril do ano passado, em razão
das medidas de isolamento so-
cial necessárias para o enfrenta-

mento da pandemia de Covid-
19. Nos últimos três meses, já
houve variações, com recuos em
março e maio.

O IBC-Br, dessazonalizado
(ajustado para o período), apre-
sentou recuo de 0,43% em maio de
2021 em relação a abril. Já na com-
paração com maio de 2020, houve
aumento de 14,21% (sem ajuste
para o período, já que a compara-
ção é entre meses iguais). No acu-
mulado em 12 meses, o indicador
também ficou positivo, em 1,07%.

Com os resultados, o IBC-Br

atingiu 139,11 pontos. O índice é
uma forma de avaliar a evolução
da atividade econômica brasi-
leira e ajuda o BC a tomar deci-
sões sobre a taxa básica de juros,
a Selic, definida atualmente em
4,25% ao ano. O índice incorpo-
ra informações sobre o nível de
atividade dos três setores da
economia, a indústria, o comér-
cio e os serviços e agropecuária,
além do volume de impostos.

O indicador foi criado pelo
Banco Central para tentar ante-
cipar, por aproximação, a evolu-

ção da atividade econômica. En-
tretanto, o indicador oficial é o
Produto Interno Bruto (PIB, so-
ma dos bens e serviços produzi-
dos no país), calculado pelo Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE).

Em 2020, o PIB do Brasil caiu
4,1%, totalizando R$ 7,4 trilhões.
Foi a maior queda anual da série
do IBGE, iniciada em 1996 e que
interrompeu o crescimento de
três anos seguidos, de 2017 a
2019, quando o PIB acumulou
alta de 4,6%.

MERCADOS

Votação da privatização dos 
Correios é adiada para agosto
THIAGO RESENDE/FOLHAPRESS

O relator do projeto que que-
bra o monopólio dos Correios e
abre a empresa pública para o
capital privado, deputado Gil
Cutrim (Republicanos-MA),
afirmou ontem que a votação da
proposta foi adiada para agosto,
após o recesso do Congresso.

Ele apresentou uma versão
preliminar do relatório aos líde-
res partidários na terça-feira
passada, mas, como ainda não
há consenso, o assunto será de-
batido pelas bancadas nas pró-
ximas semanas.

Técnicos do Ministério da
Economia defendiam que o pro-
jeto fosse aprovado pela Câmara

até o fim da semana. O tema
chegou a entrar na pauta do ple-
nário da Casa, mas a análise do
texto foi adiada.

A equipe do ministro da Eco-
nomia, Paulo Guedes, quer pu-
blicar o edital de privatização dos
Correios até o fim do ano e reali-
zar a operação até março de 2022.

Mas, para aprovar o projeto
relatado por Cutrim, o governo
possivelmente terá que ceder
em alguns pontos, principal-
mente em relação aos emprega-
dos dos Correios -uma das preo-
cupações de líderes partidários.

"Ontem (na terça) apresentei
a minuta (do relatório) aos líde-
res, combinamos de levar ao
plenário já de forma amadureci-

da os pontos de maior conver-
gência e os demais debatermos
em plenário", afirmou Cutrim.
Segundo ele, foi "muito boa a
aceitação da proposta."

O relator defende que os fun-
cionários da estatal tenham
uma estabilidade de 18 meses
após privatização, além da cria-
ção de um PDV (plano de de-
missão voluntária).

De acordo com a versão pre-
liminar, a demissão voluntária
poderia ser pedida até 180 dias
após a desestatização. Ao fun-
cionário, seria paga uma indeni-
zação de um ano de remunera-
ção, com manutenção do plano
de saúde neste período, além de
ingresso em um programa de re-

qualificação.
Na minuta, o relator afirma

que o desafio da estatal é adap-
tar-se aos tempos modernos e
que, em várias partes do mundo,
há uma tendência de privatizar
a comunicação.

O plano elaborado pelo Mi-
nistério da Economia para a pri-
vatização dos Correios prevê a
venda de 100% da estatal. O go-
verno chegou a estudar diferen-
tes formas de privatização, co-
mo segregar a empresa por re-
giões ou até por tipo de serviço.
Mas decidiu retirar toda a parti-
cipação da União na empresa.

O relator defende ainda "a
desestatização da empresa uni-
ficada e sem segregação".

CÂMARA

AEB prevê aumento das exportações
e importações e superávit recorde
ALANA GANDRA/ABRASIL 

A Associação de Comércio Ex-
terior do Brasil (AEB) divulgou
ontem suas previsões para a ba-
lança comercial deste ano. Se-
gundo a AEB, as exportações de-
verão ficar em torno de US$ 2
70,052 bilhões, com aumento de
28,7% em relação aos US$
209,817 bilhões efetivados em
2020, e as importações, em US$
202,051 bilhões, com expansão
de 27,1% sobre os US$158,930 bi-
lhões alcançados em 2020. Para a
entidade, haverá superávit de
US$ 68,001 bilhões, mais 33,6%
em relação aos US$ 50,887 bi-
lhões apurados no ano passado.

De acordo com a AEB, os au-
mentos projetados para as ex-
portações e importações refleti-
rão de forma positiva no cálculo
do Produto Interno Bruto (PIB,
soma dos produtos e serviços

produzidos no país) de 2021.
Segundo o presidente execu-

tivo da AEB, José Augusto de
Castro, a forte elevação dos pre-
ços das commodities (produtos
agrícolas e minerais comerciali-
zados no mercado externo), es-
pecialmente petróleo e minério
de ferro, explica o crescimento
projetado para as exportações.
O peso do petróleo em bruto, do
minério de ferro e da soja em
grão na pauta de exportação
brasileira passou de 35%, no ano
passado, para 41%, este ano. Do
lado das importações, o fato de
vários produtos não estarem
sendo fabricada atualmente no
país para suprir o mercado in-
terno, como peças e componen-
tes, responde pelo incremento
das vendas externas ao Brasil,
disse Castro.

Quanto ao superávit, Castro
disse que, se for confirmado,

constituirá novo recorde, supe-
rando o recorde de 2017, de US$
67 bilhões. A corrente de comér-
cio, projetada em US$ 472,103 bi-
lhões para 2021, ficará próxima
do recorde atual de US$ 482,292
bilhões, apurado em 2011.

CUSTO BRASIL
O presidente da AEB afirmou

que o câmbio não está afetando
de forma alguma a balança co-
mercial brasileira: “nem positivo,
nem negativo. Não está nem esti-
mulando a exportação de manu-
faturados, nem as importações.
Está neutro”. Para Castro, o câm-
bio não é suficiente para deixar a
balança competitiva.

Na opinião de Castro, o prin-
cipal problema do país é o eleva-
do custo Brasil. “Estamos expor-
tando basicamente commodi-
ties, e o custo Brasil afeta os ma-
nufaturados. Sem o custo Brasil,

exportaríamos mais manufatura-
dos, e isso geraria mais empregos
no país”. O presidente executivo
da AEB disse esperar que o custo
Brasil se reduza para que au-
mentem as exportações de pro-
dutos manufaturados, de maior
valor agregado. Ele acrescentou
que a reforma tributária ajudará
a diminuir o custo Brasil.

Ele acrescentou que, além
disso, a ausência de reformas es-
truturais e o custo Brasil são res-
ponsáveis pelo fato de as expor-
tações de produtos manufatura-
dos terem hoje valor nominal in-
ferior ao exportado em 2007.

A previsão anterior da AEB
para o ano de 2021 foi divulgada
em 16 de dezembro do ano pas-
sado e mostrou os seguintes da-
dos: exportação de US$ 237,334
bilhões, importação de US$
168,316 bilhões e superávit de
US$ 69,018 bilhões.

BALANÇA

Ministério eleva previsão
de crescimento do PIB

2021

ANDREIA VERDÉLIO/ABRASIL 

A Secretaria de Política Eco-
nômica (SPE) do Ministério da
Economia aumentou a projeção
para o crescimento da econo-
mia este ano e também para a
inflação. As estimativas estão no
Boletim Macrofiscal divulgado
ontem. A projeção para o cresci-
mento do Produto Interno Bruto
(PIB, a soma de todos os bens e
serviços produzidos no país)
passou de 3,5% para 5,3% em
2021, em relação ao último bole-
tim, divulgado em maio. 

O aumento se deve à incor-
poração do resultado positivo
do primeiro trimestre do ano,
que “foi melhor que o espera-
do”, com alta de 1,2% na compa-
ração com o trimestre imediata-
mente anterior, com ajuste sa-
zonal, e superou as estimativas
de mercado. “Esse avanço se so-
ma à retomada do crescimento
observada nos dois trimestres
anteriores, mesmo com o recru-
descimento da pandemia de co-
vid-19 no início deste ano”, diz o
boletim. De acordo com o docu-
mento, os indicadores de con-
fiança refletem melhoras nas ex-
pectativas dos empresários,
com crescimento em todos as
áreas, em especial no setor de
serviços, e boas perspectivas pa-
ra o segundo semestre, dado o
avanço da vacinação da popula-
ção e redução do distanciamen-
to social. “Conforme o avanço

da vacinação em massa, proje-
ta-se crescimento do setor de
serviços no segundo trimestre
de 2021, que é de importância
crucial para a retomada da ativi-
dade, do emprego e da renda da
população brasileira”, diz o do-
cumento.

A retomada do investimento
em 2021 também é destaque,
com alta de 43,6% na produção
de bens de capital no acumula-
do do ano até maio deste ano,
frente ao mesmo período do ano
anterior. Segundo o boletim, es-
sa recuperação contribuirá para
a ampliação da capacidade pro-
dutiva neste e nos próximos
anos. Para o secretário de Políti-
ca Econômica, Adolfo Sachsida,
o caminho para o maior cresci-
mento econômico passa ainda
pela continuidade da agenda de
reformas estruturais, políticas de
consolidação fiscal, privatização
e concessões e reformas pró-
mercado, além da manutenção
do ritmo de vacinação. “Não há
dúvidas, hoje a vacinação em
massa é a melhor política econô-
mica possível”, disse, em coleti-
va virtual para apresentar os da-
dos do boletim. Para os próxi-
mos anos, de 2022 a 2025, a esti-
mativa de crescimento do PIB da
SPE se manteve em torno de
2,5%. Entretanto, há incertezas e,
para a Economia, ainda é neces-
sário prudência, devido aos efei-
tos da pandemia e da intensifica-
ção do risco hidrológico. “

Nota
PESQUISA ANFAVEA E WEBMOTORS MOSTRA
OTIMISMO PARA COMPRA DE AUTOMÓVEIS

A pandemia da Covid-19 ampliou a busca pelo automóvel como
meio de transporte, mostra pesquisa da Associação Nacional dos
Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) e da startup
Webmotors sobre intenção de compra no Brasil. O levantamento,
que entrevistou 4.240 pessoas, mostra que 75% querem comprar
e ou trocar de carro ainda em 2021. “A gente não observa uma
desaceleração em busca e uma série de outros indicadores que a

gente aqui, como uma das portas de entrada de consumo do
carro, não vê isso caindo. A gente vê o cliente muito mais
informado e com mais números nas mãos para tomar decisão”,
disse Rodrigo Constantinou, diretor de Marketing e Comunicação
da Webmotors. Entre os respondentes, 74% já possuem carro e
26% não. Dos que têm veículos, 73% têm intenção de trocar o
modelo neste ano, mas o percentual dos que pretendem fazer isso
já é de 21%. O percentual dos que pretendem fazer a compra
imediata entre os que não têm carro é maior (34%). Dos 26% que
não tem automóvel, 80% querem fazer a compra em 2021.
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País/São Paulo

Com avanço da
vacinação, mortes
caíram 46% em SP 

COVID-19

ELAINE PATRICIA CRUZ/ABRASIL 

Com o avanço da vacina-
ção, as mortes por covid-19
caíram 46% entre março e ju-
nho deste ano no estado de
São Paulo. A informação foi
dada ontem pelo governo
paulista.

Segundo o governador de
São Paulo, João Doria, no mês
de março, pico da segunda on-
da da pandemia, a proporção
dos pacientes que morriam
após internação por Covid-19
era de 31%. Em junho, essa
proporção passou para 19%.
“A queda acentuada da letali-
dade por Covid-19 em São
Paulo é resultado dos altos ín-
dices de cobertura vacinal”,
disse Doria.

Nesse mesmo período, o
número de pacientes interna-
dos caiu 44%. “Seguramente,
isso mostra o impacto da vaci-
nação e essa redução será ain-
da maior à medida em que es-
tamos progredindo a vacina-
ção para mais faixas etárias”,
disse Jean Gorinchteyn, secre-
tário estadual da Saúde.

Hoje há 7.812 pacientes in-
ternados em unidades de tera-
pia intensiva (UTI) do estado e
7.664 em enfermarias. A taxa
de ocupação de UTIs é de
64,95% em todo o estado. Há
uma semana, o número de pa-
cientes internados em UTIs
era superior a 8,7 mil e a taxa
de ocupação de leitos de UTIs
estava em 70,19%.

Na semana passada, o esta-
do registrou queda de 10,7%
no número de novos casos da
covid-19 em relação à semana
anterior, com uma média diá-
ria de 11.650 novos casos.

Apesar de essa ser a quarta se-
mana de queda consecutiva
nesse indicador, o patamar de
novos casos por dia ainda é
muito superior ao que era re-
gistrado entre janeiro e feve-
reiro deste ano.

Também foi registrada que-
da de 14% no número de inter-
nações, com média móvel de
1.696 internações por dia, pa-
tamar também superior ao re-
gistrado entre janeiro e feve-
reiro deste ano. Essa foi a
quinta semana consecutiva de
queda nesse indicador. As
mortes, por sua vez, caíram
26,1% na semana passada em
relação à semana anterior,
com uma média móvel de 373
mortes por dia, quarta semana
consecutiva de queda. Neste
ano, a menor média móvel
diária de mortes foi registrada
na primeira semana de janei-
ro, com 213 mortes por dia.

Apesar dessa queda nos in-
dicadores, o Centro de Con-
tingência do Coronavírus aler-
tou a população paulista de
que a pandemia ainda não es-
tá controlada no estado. Por
isso, as medidas sanitárias de
uso de máscara e distancia-
mento social ainda devem ser
mantidas. O controle da pan-
demia só deve começar a
ocorrer a partir de setembro,
estimou o Centro de Contin-
gência. E de forma gradual.

“Nós não estamos perto
dessa volta à normalidade. Ela
vai ser adquirida de forma gra-
dual e está relacionada direta-
mente ao processo de imuni-
zação”, disse João Gabbardo,
coordenador executivo do
Centro de Contingência do
Coronavírus em São Paulo. 

CPI DA COVID

Diretora ligada à Covaxin
alinha discurso ao Planalto 
JULIA CHAIB E RENATO
MACHADO/FOLHAPRESS

A
diretora-técnica da Pre-
cisa Medicamentos,
Emanuela Medrades,

negou irregularidades no contrato
para a venda da vacina indiana
Covaxin, mas admitiu que não
houve nenhuma preocupação do
Ministério da Saúde durante a ne-
gociação com o calote milionário
que outra empresa do grupo havia
dado no governo federal.

A representante da empresa
também disse à CPI da Covid
que era "mentirosa" a ata de
uma reunião do Ministério da
Saúde, que conteria uma pro-
posta de US$ 10 por dose da va-
cina, inferior ao valor que aca-
bou constando no contrato.

Em um dos momentos mais
tensos, ela contradisse sua pró-
pria fala a respeito da polêmica
envolvendo as faturas para o pa-
gamento da Covaxin, apresen-
tando uma versão alinhada ao
Palácio do Planalto.

O depoimento de Emanuela
foi retomado ontem, após uma
sessão tumultuada e marcada
por um imbróglio jurídico no
dia anterior.

O presidente da CPI, senador
Omar Aziz (PSD-AM), decidiu na
ocasião suspender a sessão, após
a depoente, amparada por habeas
corpus, se recusar a responder
mesmo questões simples, como
seu vínculo empregatício com a
Precisa.

Aziz ingressou com embargo
junto ao STF (Supremo Tribunal

Federal) para esclarecer os limites
do direito ao silêncio.

O ministro Luiz Fux, presidente
do Supremo, atendeu parcial-
mente a dois embargos (recursos),
um apresentado pela CPI e outro
pela defesa de Emanuela.

Pela decisão de Fux, cabe ao
depoente decidir se a resposta a
uma pergunta poderá incriminá-
lo, mantendo, assim, o silêncio.

O magistrado, no entanto, diz
que nenhum direito é absoluto e
que cabe à CPI avaliar se o de-
poente abusa dessa prerrogativa,
afirmando que a comissão tem os
instrumentos para adotar provi-
dências. Aziz chegou a retomar a
sessão na noite de terça, mas a
suspendeu depois de a depoente
afirmar estar "exausta".

Na retomada da sessão nesta
quarta, Emanuela mudou radical-
mente seu comportamento e res-
pondeu todas as perguntas feitas
pelos senadores do colegiado.

Ela afirmou que o Ministério da
Saúde não questionou a Precisa
sobre o fato de a empresa Global,
que faz parte do mesmo grupo so-
cietário da companhia, ser acusa-
da de ter dado calote na pasta.

A Global recebeu em 2017 an-
tecipadamente R$ 20 milhões por
medicamentos de doenças raras
que nunca foram entregues quan-
do o ministro era o atual deputado
Ricardo Barros (PP-PR), líder do
governo Jair Bolsonaro na Câma-
ra. O presidente da empresa,
Francisco Emerson Maximiano,
conhecido como Max, também é
sócio da Precisa.

Após investigação, o Ministério

Público Federal denunciou a Glo-
bal e Barros por improbidade ad-
ministrativa.

Em resposta a questiona-
mento do senador Humberto
Costa (PT-PE), Emanuela afir-
mou que o Ministério da Saúde
não questionou a Precisa a res-
peito da acusação feita à empre-
sa sócia durante negociação pa-
ra a compra da Covaxin.

"O Ministério da Saúde em
nenhum momento invocou a
discussão da possibilidade de
uma empresa envolvida numa
fraude contra o ministério ser
intermediária da aquisição de
um contrato de R$ 1,6 bilhão",
ressaltou o senador.

O petista também perguntou
se a Bharat Biotech, laboratório
indiano que produz a Covaxin, ti-
nha conhecimento a respeito de
investigação sobre a Precisa ter
superfaturado o valor de testes em
venda ao Distrito Federal.

Emanuela respondeu que a
farmacêutica indiana conhecia o
histórico da empresa. "Sempre fo-
mos transparentes."

Além disso, ela alegou que os
funcionários da Precisa tinham
experiência na compra de vacinas
e isso credenciava a companhia a
fazer o negócio, embora a empre-
sa em si nunca antes tivesse ad-
quirido imunizantes.

Em outro momento da sessão,
a depoente afirmou que o valor de
US$ 15 estabelecido para a com-
pra da Covaxin é determinado pe-
la Bharat Biotech e não pela em-
presa que ela representa e inter-
mediou o contrato com a farma-

cêutica indiana.
Emanuela relatou ter inclusi-

ve buscado negociar junto à
Bharat para que o valor ofertado
ao Ministério da Saúde ficasse
abaixo de US$ 10, mas disse que
não foi possível.

A representante da Precisa ne-
gou que tivesse apresentado uma
oferta para o Ministério da Saúde
com o preço de US$ 10 por dose da
vacina da Covaxin. O contrato fi-
nal previa preço de US$ 15 por do-
se. Os senadores questionaram a
depoente porque receberam uma
ata de reunião do Ministério da
Saúde com representantes da Pre-
cisa. Nessa reunião, com a presen-
ça do então secretário-executivo
Elcio Franco e outras autoridades
da pasta, teria sido feita a proposta
de US$ 10, valor que poderia ser
reduzido se a quantidade adquiri-
da fosse considerável.

"Eu não sei por que colocaram
que o produto custaria US$ 10,
porque o produto não foi ofertado.
Existe sim uma expectativa que
esse valor fosse de menos de US$
10", afirmou.

Emanuela também foi ques-
tionada sobre a polêmica envol-
vendo as faturas internacionais
para a importação da Covaxin.
Nesse ponto, ela chegou a con-
tradizer uma fala anterior sua e
alinhou sua fala com a do gover-
no Bolsonaro.

As suspeitas a respeito das fatu-
ras surgiram após depoimento à
CPI do deputado federal Luis Mi-
randa (DEM-DF) e de seu irmão, o
servidor do Ministério da Saúde
Luis Ricardo Miranda.

Programa 
não precisa 
da Covaxin, 
diz ministro 

O ministro da Saúde, Mar-
celo Queiroga, disse ontem
que o Ministério da Saúde não
conta, para o Programa Nacio-
nal de Imunizações, com do-
ses da vacina Covaxin, fabrica-
da pela empresa Bharat Bio-
tech e alvo de investigação na
CPI da Covid. O mesmo vale-
ria para a vacina Sputnik V, do
Instituto Gamaleya, da Rússia.
O motivo alegado pelo minis-
tro seria a falta de registro ou
aval para uso emergencial dos
dois imunizantes, que contam
apenas com autorização na
Anvisa (Agência Nacional de
Vigilância Sanitária) para im-
portação mediante condições.

"É apenas uma licença para
importação, condicionada a
21 itens, e um deles é uma po-
pulação de 1% do estado que
pleiteou, controlado por estu-
dos de efetividade. O Ministé-
rio da Saúde já adquiriu 600
milhões de doses de vacinas, e
não temos necessidade dessas
doses adicionais desses dois
imunizantes que obtiveram
essas licenças de importação",
disse o ministro, que frisou em
seguida a situação da Covaxin.

Recentemente, a pasta sus-
pendeu um contrato que ha-
via sido firmado em fevereiro
com a Precisa Medicamentos,
que representa a empresa
Bharat Biotech, para obter 20
milhões de doses do imuni-
zante. O ministério, no entan-
to, ainda avalia a possibilidade
de cancelamento definitivo do
acordo. A medida ocorre em
meio ao avanço nas investiga-
ções em torno dos contratos
sobre a vacina indiana. "A va-
cina produzida pela Bharat
Biotech, Covaxin, tem sido al-
vo de discussões. O Ministério
da Saúde, através de sua dire-
toria de integridade, de inte-
grantes da CGU e da nossa as-
sessoria jurídica, orientou a
suspensão desse contrato por
questão de conveniência e
oportunidade", disse o minis-
tro.

VACINAÇÃO

PEC que barra militares da
ativa no governo ganha elogios 
de ex-ministros da Defesa

A PEC (proposta de emenda
à Constituição) que barra a par-
ticipação de militares da ativa
em cargos da administração pú-
blica foi apresentada formal-
mente na Câmara dos Deputa-
dos ontem.

O texto, de autoria da depu-
tada Perpétua Almeida (PCdoB-
AC), reuniu 189 assinaturas -
precisava de pelo menos 171
para ser protocolada e começar
a tramitar.

A proposta acrescenta um
dispositivo no artigo 37 da
Constituição Federal, que trata
da administração pública e co-
loca condições para que o mili-
tar da ativa possa exercer cargos
de natureza civil nos três níveis
da federação.

Segundo a proposta, se tiver
menos de dez anos de serviço, o
militar deverá se afastar da ati-
vidade. Acima disso, passará
automaticamente, no ato da
posse, para a inatividade. A de-
putada explica que a PEC busca
seguir o espírito do constituinte,
que, ao tratar de regras para dis-
puta eleitoral, traz essas condi-
ções de elegibilidade para mili-
tares. A autora, então, decidiu
inserir o mesmo regramento
para a participação em cargos
na administração pública.

"Eu imagino que o legislador
não deve ter pensado que nós
chegaríamos a um governo de-
pois da redemocratização, de-
pois de escrita a Constituição,
com tantos militares nos espa-
ços políticos", afirma Perpétua.
"E hoje nós temos. Então vamos
ajustar de acordo com o espírito
do constituinte." "A ideia do
constituinte naquele momento
era despolitizar os quartéis, evi-
tar que a política entrasse nos
quartéis", ressalta. "Um militar
que assume uma tarefa política
em qualquer governo não está
ali exercendo ou cumprindo ne-
nhuma tarefa militar. Isso não
faz o menor sentido. Ele está

exercendo uma tarefa política
de governo. E o militar sabe dis-
so desde quando entra na esco-
la militar." Na coletiva em que
formalizou a apresentação da
PEC, a deputada lembrou que
as Forças Armadas não são ins-
tituições de governos. "Elas não
servem a partidos. Não é o meu
Exército. Não são as minhas
Forças Armadas. O Exército é da
nação. São as Forças Armadas
do Brasil, conforme a Constitui-
ção brasileira", disse. 

A proposta ficou conhecida
como "PEC do Pazuello" em re-
ferência ao general da ativa do
Exército e ex-ministro da Saúde
Eduardo Pazuello. A gestão do
militar na pasta foi marcada por
críticas e controvérsias no en-
frentamento da pandemia de
Covid-19. No entanto, o texto
ganhou adesão parlamentar
após a decisão do comandante
do Exército, general Paulo Sér-
gio Nogueira de Oliveira, de li-
vrar Pazuello de qualquer puni-
ção por ter participado de um
ato político ao lado do presi-
dente Jair Bolsonaro no fim de
maio.

O regulamento do Exército
veda que o militar da ativa se
manifeste publicamente, sem
autorização, a respeito de as-
suntos de natureza político-
partidária Oliveira acatou o ar-
gumento de Bolsonaro, Pazuel-
lo e generais da reserva que in-
tegram o governo de que o ato
político no Rio de Janeiro não
teve conotação partidária. No
início de junho, o Exército deci-
diu impor um sigilo de até cem
anos ao processo disciplinar
que resultou na absolvição do
general da ativa.

Apesar de ter ganhado mais
visibilidade após o caso Pazuel-
lo, a PEC foi formulada depois
de um episódio envolvendo o
atual ministro da Casa Civil, ge-
neral Luiz Eduardo Ramos, em
abril do ano passado, quando

ainda era ministro da Secretaria
de Governo.

À época general da ativa, Ra-
mos participou fardado de
evento para transmissão do co-
mando militar da região Sul. No
ano passado, eu consegui umas
40 assinaturas. Depois, confor-
me a posição do Pazuello foi se
desgastando, foi aumentando o
número de parlamentares assi-
nando. Quando veio a história
da punição, aumentou. E agora,
com a pesquisa, aumentou de
uma hora para outra. Muitos
parlamentares assinaram quan-
do viram a pesquisa", afirma.

A deputada se refere à pes-
quisa Datafolha publicada em
julho e que mostra que a maio-
ria da população é contrária à
participação de militares da ati-
va em manifestações políticas e
em cargos no governo federal.
Segundo o instituto, 62% dos
brasileiros adultos acham que
os fardados não devem ir a esse
tipo de ato, como fez Pazuello.
Além do texto original da PEC,
deputados já discutem a possi-
bilidade de inserir uma espécie
de quarentena a militares que
queiram disputar eleições.

Em nota divulgada, cinco ex-
ministros da Defesa elogiaram o
texto da PEC e afirmaram que a
tramitação da matéria "fortale-
cerá a democracia".

"A Proposta de Emenda
Constitucional apresentada pe-
la deputada Perpétua Almeida
propõe, em boa hora, a regula-
mentação da participação de
militares da ativa em funções de
governo, separando aquelas de
natureza técnica e que podem
ser atribuídas a militares da-
quelas que permitam o risco da
politização das Forças Armadas
com consequências nocivas pa-
ra estas instituições e para o
país", afirma o texto, assinado
por Aldo Rebelo, Celso Amorim,
Jaques Wagner, Nelson Jobim e
Raul Jungmann. 

RUMO AOS QUARTÉIS
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UE lança plano, que inclui
vetar carros a combustão 
RAFAEL BALAGO/FOLHAPRESS

A União Europeia apresentou
ontem seu novo plano para ten-
tar reduzir a poluição gerada pe-
lo bloco e, assim, conter o aque-
cimento global. Entre outras
medidas, as propostas preveem
aumento do uso de energias
limpas –como solar e eólica –,
estímulos para o uso de carros
elétricos e veto à fabricação de
automóveis a combustão a par-
tir de 2035.

Há também pontos polêmi-
cos, como taxas extras para im-
portar produtos que sejam fabri-
cados fora do bloco sem respei-
tar as regras ambientais e a
orientação de aumentar taxas
sobre combustíveis como diesel
e gasolina.

As mudanças ainda precisam
ser aprovadas pelo Parlamento
do bloco e pelo Conselho Euro-
peu (que reúne chefes de Estado

ou de governo dos países), o que
demandará acordos entre os 27
países-membros e com a indús-
tria europeia. Em alguns temas,
também será preciso de consen-
so com parceiros comerciais de
outras partes do mundo.

O pacote foi chamado de "Fit
to 55" (adaptado para 55%).
"Nós temos a meta, e agora
apresentamos o mapa de como
chegaremos lá", disse Ursula
von der Leyen, presidente da
Comissão Europeia (o braço
Executivo do bloco), responsá-
vel pela elaboração do projeto; A
implantação das medidas deve-
rá custar em torno de 500 bi-
lhões de euros (R$ 3 trilhões).

Há a proposta de criar um no-
vo Fundo Climático Social, cus-
teado pelo orçamento da UE,
para ajudar os países na transi-
ção. Ele deve gerar 72,2 bilhões
de euros (R$ 432 bilhões) em in-
vestimentos entre 2025 e 2032.

Além disso, foi proposto que os
países também coloquem recur-
sos e dobrem o montante.

O objetivo principal do paco-
te é reduzir as emissões de gases
de efeito estufa em 55% até 2030,
tendo como base os níveis de
1990, para que os países se apro-
ximem do objetivo de atingir a
neutralidade de carbono (que
todas as emissões sejam absor-
vidas de alguma forma), uma
meta europeia para 2050. As
emissões já caíram 24% em rela-
ção a 1990, enquanto a econo-
mia do bloco cresceu 60% no
mesmo período.

Os 27 países da UE emitem
atualmente só cerca de 8% das
emissões globais de carbono,
mas se beneficiaram durante
dois séculos da falta de regula-
ção e puderam emitir poluentes
sem controle enquanto expan-
diram sua produção industrial,
a partir do século 19.

AQUECIMENTO GLOBAL

Polícia prende suspeito de
matar brasileiro em Lisboa
GIULIANA MIRANDA/FOLHAPRESS

A Polícia Judiciária de Portu-
gal prendeu um homem de 23
anos suspeito de ter feito os dois
disparos que mataram o brasi-
leiro Luiz Henrique Froede, 22.
Segundo a investigação, os dois
jovens já vinham se desenten-
dendo havia algum tempo.

A polícia não informou o no-
me nem a nacionalidade do sus-
peito, que está neste momento
em liberdade, mas obrigado a se
apresentar às autoridades a ca-
da duas semanas.

De acordo com a polícia, os
disparos aconteceram em uma
discussão, após Luiz Henrique
Froede ter ido até a casa do sus-
peito em Alfama, um dos bair-
ros mais turísticos da capital
portuguesa.

"No dia dos fatos, o autor en-
contrava-se em casa quando foi

surpreendido pela presença da
vítima. Após uma intensa dis-
cussão, o autor, empunhando
uma arma de fogo, desferiu dois
disparos na direção da vítima
que a atingiram na região da ca-
beça e na região torácica", afir-
ma a polícia, em nota enviada
aos jornalistas.

Após os disparos, o dono da
casa fugiu do local do crime. Se-
gundo a polícia, ele foi capturado
no mesmo dia. A arma de fogo
usada também foi apreendida.

A nota da polícia corrigiu as
informações iniciais sobre a ida-
de da vítima, afirmando que
Froede tinha 22 anos. Os primei-
ros relatos informaram que ele
tinha 24.

Ainda de acordo com a polícia,
o jovem foi socorrido pelo Inem
(Instituto Nacional de Emergên-
cia Médica, o Samu de Portugal),
mas não resistiu aos ferimentos.

Ele morreu no hospital de São Jo-
sé, também no centro de Lisboa,
no sábado passado.

Os relatos sobre o que acon-
teceu na noite do homicídio são
contraditórios. Uma reportagem
no jornal português Correio da
Manhã afirmou que a vítima fo-
ra encontrada abandonada em
uma rua de Alfama.

Um vídeo obtido pela emis-
sora SIC, feito por moradores,
mostra o momento em que ao
menos quatro pessoas, falando
em português do Brasil, tenta-
ram socorrer a vítima, carregan-
do Froede pelas ruas do bairro.

Nos grupos da comunidade
brasileira em Portugal, também
circularam diferentes versões
sobre o caso.

Natural de Teófilo Otoni, em
Minas Gerais, Luiz Henrique
Froede vivia em Lisboa desde
2019.

PORTUGAL

Parte dos
municípios
vai antecipar
2a dose 

A antecipação da segunda
dose da vacina AstraZeneca
vai ser seguida por parte dos
municípios do estado do Rio.
A diminuição do prazo de 12
para oito semanas entre as
doses foi autorizada pela Se-
cretaria de Estado de Saúde
(SES), em acordo com o Con-
selho das Secretarias Munici-
pais de Saúde (Cosems).

O município de Duque de
Caxias, na Baixada Fluminen-
se, está entre os que decidi-
ram antecipar a aplicação da
segunda dose da vacina As-
traZeneca para todas as pes-
soas que tomaram a primeira
dose até o dia 17 de maio. Pa-
ra isso, a prefeitura disponibi-
lizará 16 unidades de saúde
que funcionarão de hoje até o
próximo domingo.

A Secretaria Municipal de
Saúde de Nova Iguaçu infor-
mou que divulgará o calen-
dário de antecipação da se-
gunda dose da AstraZeneca
até o final desta semana. O
município de Magé, segundo
a prefeitura, está seguindo a
orientação da SES de anteci-
par a segunda dose, aten-
dendo o intervalo mínimo de
oito semanas da primeira
aplicação para garantir a in-
dicação que consta na bula
do imunizante.

SEM ANTECIPAÇÃO
Na capital do Rio de Janei-

ro, o intervalo de 12 semanas
está mantido e o secretário
municipal de Saúde, Daniel
Soranz, informou que so-
mente após a conclusão das
aplicações da primeira dose
na população acima de 18
anos, que está previsto para o
fim de agosto, pode fazer uma
nova avaliação sobre a redu-
ção do intervalo. Por enquan-
to, a secretaria segue “alinha-
da ao Ministério da Saúde e
também alinhada com a bu-
la”, conforme Soranz.

A Secretaria de Saúde de
São Gonçalo, na região me-
tropolitana do Rio, também
vai manter o intervalo de 12
semanas da vacina AstraZe-
neca. A Prefeitura de Búzios,
na Região dos Lagos, disse
que aguarda orientações e
instruções da SES, sobre “o
envio de doses suficientes,
orientação formal e oficial,
para seguir as determina-
ções recomendadas,  sem
orientações do governo do
estado não podemos anteci-
par a segunda dose”, con-
cluiu em nota.

NILÓPOLIS
Em Nilópolis, também na

Baixada Fluminense, ainda
não há previsão de antecipar
a data da segunda dose. A Se-
cretaria Municipal de Saúde
de Niterói, na região metro-
politana, informou que a an-
tecipação da aplicação da se-
gunda dose de AstraZeneca
está em estudo no município.

AUTORIZAÇÃO
O governador do Rio de Ja-

neiro, Cláudio Castro, afir-
mou, na terça-feira, em cole-
tiva no Palácio Guanabara,
Laranjeiras, zona sul da cida-
de que a decisão de autorizar
todos os municípios flumi-
nenses a anteciparem de 12
para oito semanas a aplicação
da segunda dose da vacina
AstraZeneca levou em consi-
deração, entre outros pontos,
a quantidade de doses que as
cidades já têm em estoque
para completar o esquema
vacinal da população e a en-
trada de variantes da covid-
19 no estado, como a Delta,
chamada de indiana.

Ainda na coletiva, o secre-
tário de estado da Saúde, Ale-
xandre Chieppe, informou
que avaliações recentes indi-
cam uma diminuição de efi-
cácia de 9%, mas com inter-
valo de confiança muito am-
plo, o que coloca tecnica-
mente empatado em termos
de eficácia a utilização como
segunda dose em oito sema-
nas ou com 12 semanas. 

ASTRAZENECA

Polícia procura ex-
senador e informante dos
EUA suspeitos de morte 
A

polícia do Haiti pro-
cura mais cinco sus-
peitos de assassinar o

presidente Jovenel Moïse, entre
eles um ex-senador, um infor-
mante do governo americano e
um ex-agente do órgão anticor-
rupção do país. O governo diz
que os suspeitos estão armados
e são perigosos.

O presidente do Haiti, Jove-
nel Moïse, 53, foi morto a tiros
em sua residência privada na
madrugada do último dia 7. A
primeira-dama do país foi ferida
e levada para tratamento médi-
co em Miami, nos EUA.

Um dos procurados pela polí-
cia é John Joël Joseph, ex-sena-
dor haitiano, opositor do Tet Ka-
le, partido de Moïse. Em vídeo
publicado na internet no ano
passado, Joseph compara o pre-
sidente ao coronavírus e diz que
os haitianos morrem de fome ou
pela violência em sua gestão. A
polícia não detalhou qual seria a
participação dele no crime.

Um segundo suspeito procu-
rado foi identificado como Jo-
seph Felix Badio, ex-funcionário
da Unidade de Luta Contra a
Corrupção, do governo haitia-
no. O órgão publicou comunica-
do na terça-feira passada, em
que diz que Badio trabalhou lá
entre 2013 e maio deste ano,

quando foi demitido por "que-
brar regras", sem especificar
quais foram.

Rodolphe Jaar, que se apre-
senta como "Whiskey", é o ter-
ceiro foragido. Segundo a agên-
cia de notícias americana Asso-
ciated Press, Jaar, que é haitiano
e não tem cidadania americana,
foi condenado por tráfico de
drogas na Flórida em 2013 a
quatro anos de prisão. Em um
pedido de revisão de pena em
2015, a defesa afirmou que ele
havia sido um informante secre-
to do governo por muitos anos e
que poderia voltar a cooperar
com os agentes federais, segun-
do a agência.

Ele não é o primeiro infor-
mante do governo americano
entre os suspeitos de envolvi-
mento no assassinato. Um hai-
tiano-americano que foi preso
após o crime era colaborador do
órgão de combate ao tráfico de
drogas dos EUA, a DEA, e che-
gou a procurá-los depois do as-
sassinato, segundo informou a
agência à emissora CNN.

"Após o assassinato do presi-
dente Moïse, o suspeito procu-
rou seus contatos na DEA. Um
funcionário da agência designa-
do para o Haiti instou o suspeito
a se render às autoridades lo-
cais e,  junto com o Departa-

mento de Estado dos EUA, for-
neceu informações ao governo
haitiano que ajudam na rendi-
ção e prisão do suspeito e de ou-
tro indivíduo", diz o comunica-
do da DEA, sem dar o nome do
informante preso.

Segundo a agência de notí-
cias Reuters, o informante é Jo-
seph Vincent, 55, haitiano com
nacionalidade americana.

O envolvimento da DEA com
o crime foi levantado logo após
o assassinato, quando começa-
ram a circular vídeos dos crimi-
nosos se apresentando como
agentes do órgão para entrar na
casa de Moïse na madrugada do
crime. A participação do depar-
tamento, no entanto, foi negada
pelo governo americano.

Outro haitiano-americano,
James J. Solages, 35, também es-
tá preso.

Além deles, um médico que
vive na Flórida foi preso no últi-
mo domingo acusado de ser o
mandante do crime. Christian
Emmanuel Sanon, 63, chegou
ao país caribenho em junho, em
um jato privado, com um grupo
de colombianos que fazia sua
segurança, de acordo com infor-
mações do governo. Segundo a
polícia, Sanon queria prender
Moïse para assumir a presidên-
cia do país.

PRESIDENTE DO HAITI

INVERNO: Sol com algumas nuvens. 
Não chove..

Manhã Tarde Noite
06:33 17:24
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Diante da recente manifestação de comissão da Câma-
ra dos Deputados aprovando projeto que autoriza

plantio de cannabis no Brasil para fins medicinais, consi-
deramos relevante retomar em termos sensatos a discus-
são sobre a liberação do uso medicinal da maconha. Por
conta de grandes interesses econômicos, de saúde públi-
ca, de segurança social, ideologia e crenças diversas, es-
tabeleceu-se, de forma deliberada, uma enorme confu-
são entre plantar maconha e a produção de medicamen-
tos à base de canabidiol.

Como médicos psiquiatras no front do tratamento de
compulsivos químicos e suas comorbidades, lidamos com
as doenças decorrentes do uso, abuso, adoecimento e vício
causados pela maconha. Isso não nos autoriza a expor,
com a devida propriedade, aspectos sobre a segurança pú-
blica no que tange às políticas de combate ao narcotráfico.
Muito menos a tecer comentários sobre os efeitos econô-
micos da legalização da maconha. Nestas esferas, quando
muito, podemos sim recomendar atenção especial sobre
os efeitos que tais práticas geraram nos locais pioneiros
destas iniciativas. Os dados das cidades norte-americanas,
canadenses e uruguaias precisam ser sopesados e, de for-
ma transparente, expostos para que a sociedade, por si, fa-
ça suas escolhas.

De outra parte, temos, sim, fundamentos para argu-
mentar em favor de medicamentos à base de canabidiol,
postos à disposição da saúde pública, lastreados na lei. As-
sim, com base em nossa experiência, vimos esclarecer
duas questões comuns nas conversas sobre o tema.

Em primeiro lugar:
Canabidiol não é maconha 

Afirmações que utilizam o termo “maconha” como si-
nônimo de “canabidiol” são comuns, porém falsas. A ma-
conha é uma planta cujo nome científico é cannabis, pos-
suindo várias subespécies que, por sua vez, possuem dife-
rentes substâncias ativas, sendo duas delas as mais conhe-
cidas: o tetra-hidro-canabinol – ou THC – é a parte que ge-
ra os efeitos psicoativos com alterações sensoriais, é a “que
dá o barato”, e já tem os seus efeitos bem estudados e de-
clarados; já o canabidiol poderia ser considerado a “parte
positiva da maconha”, ou terapêutica, que começa a ser
mais bem estudada e compreendida.
Canabidiol como medicamento

Assim sendo, o canabidiol extraído da planta cannabis
já tem seus efeitos terapêuticos cada vez melhor docu-
mentados em estudos no exterior, em algumas epilepsias
que não respondem a outros tratamentos.  E há estudos
com boa resposta para dor crônica, principalmente na-
quelas que envolvem a parte motora do indivíduo, ansie-
dade, uso em cosméticos etc.

Pode-se dizer, portanto, que o que está sendo libera-
do é o CANABIDIOL, para ser comercializado como
substância terapêutica no sentido positivo do processo.
Isso não tem nada a ver com a QUESTÃO DA LIBERA-
ÇÃO DA MACONHA e sua discussão filosófica, política,
social ou econômica.

Esclarecida esta confusão, no entanto, resta, sim, ainda,
contexto perigoso na adoção destes medicamentos. Histo-
ricamente, o lançamento de medicação psiquiátrica tende
a criar uma “droga do paraíso”.  Ainda mais em se tratando
de substância que deriva de uma droga já tão polêmica.

Pior, podemos vir a ter no Brasil o espelhamento destas
drogas com a dantesca crise de consumo de opióides co-
mo se tem acompanhado nos Estados Unidos.

Por isso, é de responsabilidade das autoridades dos Po-
deres Legislativo e Executivo federais a adoção de regula-
mentação capaz de coibir abusos, desvios e crimes.

Felizmente, já temos experiência positiva neste campo
com os fármacos de alto poder analgésico (morfina e deri-
vados), produzidos a partir da papoula, a mesma planta
que dá origem ao ópio. O segundo ponto de atenção é so-
bre o arcabouço de conhecimento que a ciência, até hoje,
conseguiu reunir:

A maioria dos estudos que utilizam a cannabis, ou parte
dela (canabidiol), para tratar diversos problemas de saúde,
como por exemplo, ansiedade, começaram recentemente,
e ainda não foram suficientes para se obter uma indicação
clara tanto da eficácia quanto detalhes como dose, forma
de administração, efeitos colaterais, etc;

Quanto à ansiedade, já existem medicamentos para
ansiedade eficazes e baratas; o que se sabe é que a canna-
bis, por mais que venha a se juntar a esse rol de medica-
ções, nesse sentido, não parece ser tão melhor do que as
outras medicações, ou seja, ainda não demonstrou supe-
rioridade inequívoca em relação às outras medicações ho-
je disponíveis, muito embora possa haver subgrupos de
pessoas que se beneficiem da cannabis ou do canabidiol –
questões a serem respondidas; E, nesse exato momento,
no Brasil, o custo-benefício hoje para se usar o canabidiol
para ansiedade não compensa.

Outros aspectos que somente agora deverão ser consi-
derados se relacionam a novas aplicações quanto a outras
doenças, o que se sabe é que realmente o canabidiol tem
efeitos muito importantes em relação às atividades moto-
ras, sendo extremamente positiva para pacientes que têm
problemas de Parkinson, epilepsia etc. Já temos informa-
ções sobre estudos para aplicações do canabidiol em dores
reumáticas e doenças do colágeno.

Há vários estudos relativos ao tratamento da psicose
(esquizofrenia) com cannabis, inclusive no Brasil. Sabe-se
que o THC produz sintomas psicóticos, alterações senso-
riais, alucinações. Em pessoas suscetíveis, ele é considera-
do fator desencadeante para esquizofrenia, embora este
mecanismo, que envolve fatores genéticos, ainda esteja
sendo mais bem compreendido.

Dr.  Cirilo Tissot
Psiquiatra especializado no tratamento de compulsões

químicas e terapeuta familiar e Dra. Maria Cristina Ribeiro
Grilli, Mestre em psiquiatria pela FMUSP
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