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Atropelamento deixa cinco mortos e 15 feridos
na Alemanha

Ativistas pró-democracia são condenados à
prisão em Hong Kong

Cinco pessoas morreram – entre elas um bebê de nove meses – e outras
15 ficaram feridas depois de um atropelamento em uma área exclusiva
para pedestres na cidade de Trier, a 200 km de Frankfurt. As autoridades
da Alemanha confirmaram a prisão de um suspeito – um homem de 51
anos, morador da região –, e pediram que se evitasse o centro da cidade.
"Prendemos uma pessoa e um carro foi apreendido", disse o
departamento de polícia de Trier em uma rede social. Mais tarde, o
procurador Peter Fritzen disse em uma coletiva de imprensa que o
suspeito havia ingerido uma quantidade considerável de álcool. O
prefeito de Trier, Wolfram Leibe, disse: "Parece que estamos falando de
um suspeito com problemas mentais, mas não devemos fazer um
julgamento prematuro".

Os ativistas pró-democracia Joshua Wong, Agnes Chow e Ivan Lam
foram condenados a penas de prisão nesta quarta-feira (02/11) por
organizarem um protesto junto à sede da polícia de Hong Kong em junho
de 2019. Wong, um dos rostos mais conhecidos dos protestos pródemocracia em Hong Kong, foi condenado a 13 meses e meio de prisão,
e Chow e Lam, a dez e a sete meses, respectivamente. "Os dias que virão
serão duros, mas vamos resistir", gritou Wong ao ser escoltado para fora
do tribunal. Os três haviam sido detidos na segunda-feira da semana
passada, após testemunharem perante o tribunal, e Wong estava numa
cela solitária desde então. Depois da condenação, Wong declarou pelas
redes sociais que a sentença não é o fim do combate pela democracia e
a liberdade em Hong Kong.

Fonte: Portal G1
Matéria completa: https://glo.bo/35f2Jy7

Fonte: DW Brasil
Matéria completa: https://bit.ly/3hYqrDR
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QUADRILHA ATERRORIZA
CENTRO DE CRICIÚMA DURANTE
ASSALTO A BANCO
Cerca de 30 criminosos, com armas de grosso calibre, invadiram e assaltaram
uma agência do Banco do Brasil no Centro de Criciúma (SC) no início da
madrugada desta terça-feira (1º). Várias pessoas foram usadas como reféns.
Para dificultar o trabalho da polícia, integrantes do grupo incendiaram um
caminhão em frente ao batalhão, inviabilizando a saída de algumas viaturas
da Polícia Militar.

Segundo ele, diligências e perícias estão sendo feitas no banco. “Há
equipes analisando filmagens e câmeras de segurança. Muitos
disparos foram efetuados no centro da cidade e vários prédios e
construções foram alvejados”, acrescentou. Durante a troca de tiros,
um policial militar foi alvejado e um refém foi agredido pelos
criminosos. O policial passa por uma cirurgia e o refém está bem,
informou o delegado. Ao deixarem o local, os criminosos usaram
cerca de dez veículos e foram na direção do município de Nova
Veneza, a cerca de 10 quilômetros de Criciúma, onde teriam
abandonado os carros e pego outros veículos.
Fonte: Agência Brasil
Matéria completa: https://bit.ly/2XjDKVZ

De acordo com o delegado da Polícia Civil responsável pela investigação,
Ulisses Gabriel, a ação teve início pouco antes da meia-noite, quando
começaram os primeiros disparos no batalhão da PM onde um caminhão foi
incendiado. Policiais tiveram que percorrer cerca de 2 quilômetros a pé para
chegar à agência do Banco do Brasil, no centro da cidade, onde funciona a
tesouraria regional do banco.
“Fui acionado por volta da meia-noite. Quando chegamos, populares estavam
furtando parte do dinheiro que havia sido abandonado pelos criminosos.
Quatro indivíduos acabaram foram presos, com os valores dentro de seus
apartamentos”, disse o delegado da Polícia Civil de Santa Catarina, em
entrevista ao programa Revista Brasil, da Rádio Nacional.
Como cerca de 30 quilos de explosivos não detonados foram deixados no
local, o batalhão antibombas da PM foi acionado, bem como a divisão
antirroubos e sequestro. Durante a ação criminosa, algumas pessoas foram
abordadas nas proximidades e feitas de reféns. “Elas foram colocadas sem
camisa na faixa de pedestre”, detalhou o delegado.
Foto: Reuters / Guilherme Ferreira

Putin ordena início da vacinação em massa
contra covid-19
O presidente da Rússia, Vladimir Putin, ordenou que as autoridades de
saúde do país iniciem na semana que vem uma vacinação voluntária em
grande escala contra a covid-19, começando por médicos e professores.
"Peço-lhes que organizem o trabalho de tal maneira que, ao fim da
próxima semana, possamos proceder à vacinação em grande escala",
disse Putin, dirigindo-se à vice-primeira-ministra Tatiana Gólikova, que
está encarregada da pandemia. Gólikova declarou que a Rússia dispõe
de potencial para começar a vacinação em massa já em dezembro e
acrescentou que a vacina será gratuita para os russos. Horas depois, o
ministro russo da Saúde, Mikhail Murashko, disse que mais de cem mil
pessoas já haviam sido vacinadas contra a covid-19 no país, ao
apresentar a Sputnik V por vídeo às Nações Unidas.
Fonte: DW Brasil
Matéria completa: https://bit.ly/2MIxoxn

Pix tem 100 milhões de chaves registradas
O sistema de pagamento instantâneo Pix atingiu a marca das 100
milhões de chaves hoje (3), conforme informação do Banco Central do
Brasil. A chave, previamente cadastrada, em banco ou outra instituição
financeira, permite identificar a conta para receber pagamentos e
transferências. A chave pode ser os números do CPF (pessoas) ou do
CNPJ (empresas), e-mail, número de celular ou chave aleatória sequência alfanumérica utilizada por usuários que não queiram vincular
seus dados pessoais às informações de sua conta. O recebedor também
pode gerar QR Codes para recebimento de pagamentos. Outra possível
é fazer o pagamento ou a transferência sem a chave, mas neste caso, é
preciso digitar os dados bancários do recebedor. O Pix é gratuito para
pessoas físicas nas operações de transferência e de compra. Cada conta
de pessoa física pode ter até cinco chaves vinculadas. No caso de pessoa
jurídica, o máximo é de 20 chaves por conta.
Fonte: Agência Brasil
Matéria completa: https://bit.ly/3nnkj9n

DEZEMBRO 2020

@PENSAMENTOVINCULAR

Amazonas é 3º estado com mais queimadas,
emissões e desmatamento
Pressões pela ocupação da região sul levam maior estado do país a
ultrapassar Rondônia, preocupando ambientalistas que monitoram os
principais indicadores de devastação da vegetação nativa.Pela primeira
vez, o Amazonas assume a terceira posição nos três principais rankings
que indicam o avanço da degradação florestal na Amazônia brasileira,
incluindo indicadores de queimadas, emissões de gases de efeito estufa
e desmatamento nos estados, segundo os dados do Instituto Nacional
de Pesquisas Espaciais (Inpe) e do Sistema de Estimativas de Emissões e
Remoções de Gases de Efeito Estufa (SEEG). Nos últimos dois anos, o
estado, que se projeta internacionalmente como um dos mais
conservados da Amazônia brasileira, subiu nos rankings daqueles que
mais destroem a floresta, ultrapassando Rondônia. Logo atrás do Mato
Grosso, o Amazonas se tornou o terceiro também em volume de
emissões de gases de efeito estufa no Brasil.
Fonte: Portal Terra
Matéria completa: https://bit.ly/38kVHd5

Câmara dos EUA aprova descriminalizar
maconha em todo o país; texto vai ao Senado
A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou nesta sextafeira (4) a descriminalização da maconha em todo o país. O projeto, que
ainda depende de votação no Senado para virar lei, também inclui a
taxação de 5% na venda da droga para custear programas de assistência.
Com maioria democrata, a Câmara aprovou a proposta por 228 votos a
favor e 164 contra. A expectativa é de que o texto encontre dificuldades
para passar no Senado, onde o Partido Republicano detém a maioria dos
assentos. Deputados republicanos questionaram a votação do tema em
um momento de enfrentamento à Covid-19 — a doença causada pelo
novo coronavírus tem matado quase 3 mil pessoas por dia. Em alguns
estados americanos, o uso recreativo da maconha já é permitido pelas
legislações locais. É o caso de Colorado e Washington, que aprovaram
leis permitindo o consumo em 2012. Neste ano, outros quatro estados
aprovaram o uso recreativo da maconha em referendo organizado
simultaneamente à eleição presidencial: Nova Jersey, Arizona, Dakota
do Sul e Montana.
Fonte: Portal G1
Matéria completa: https://glo.bo/2XjlvzR
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Cingapura é primeiro país a aprovar venda de
carne de laboratório
Cingapura é o primeiro país do mundo a aprovar a venda de carne
produzida em laboratório, ou seja, sem o abate de animais. A empresa
americana Eat Just, de São Francisco, comunicou que, após receber
autorização, sua carne de frango produzida a partir de cultura celular
poderá ser usada como ingrediente em chicken nuggets (aperitivos de
frango empanados). As células para o produto da Eat Just são cultivadas
num biorreator e depois combinadas com ingredientes à base de
plantas. Segundo a empresa, as células usadas para iniciar o processo
provêm de um banco de células e não exigiram abate, tendo sido
retiradas de biópsias de animais vivos. Os nutrientes fornecidos para as
células cultivadas são todos provenientes de plantas. Os chicken
nuggets da Eat Just serão inicialmente vendidos num restaurante
refinado da cidade-Estado, afirmou a empresa, que acrescentou que
outros produtos estão sendo desenvolvidos, como peito de frango.

‘Hackers’ atacam cadeia de fornecimento das
vacinas contra a covid-19
Os hackers escolheram como alvo as vacinas contra a covid-19. A IBM
Security alertou sobre uma campanha global de phishing –um tipo de
fraude cibernética para as pessoas compartilhem informações
confidenciais– dirigida a empresas relacionadas à cadeia de frio das
vacinas contra o coronavírus, um processo necessário para manter as
doses da vacina a temperaturas extremamente baixas durante o
transporte. De acordo com a IBM, um grupo de hackers trabalha para
reunir informações sobre diferentes aspectos da cadeia de frio e usa emails meticulosamente elaborados, enviados em nome de um executivo
da Haier Biomedical, uma fornecedora chinesa especializada em
transporte de vacinas e armazenamento de amostras biológicas.
Fonte: El País Brasil
Matéria completa: https://bit.ly/2K0XLh4

Fonte: DW Brasil
Matéria completa: https://bit.ly/3hT36n4
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REINO UNIDO INICIA VACINAÇÃO
EM MASSA CONTRA O
CORONAVÍRUS
Doze meses depois do primeiro surto conhecido de covid-19 na China, o Reino
Unido começa nesta terça-feira (8/12) a imunizar as primeiras pessoas da fila
daquele que será o maior programa de vacinação da história do Reino Unido.
A estratégia vem sendo chamada informalmente de "V-Day", um apelido que
alude ao dia da vitória (Victory Day) contra os nazistas na Segunda Guerra
Mundial e, agora, a um "Vaccine Day" (Dia da Vacina).

O primeiro-ministro, Boris Johnson, lembrou que as pessoas devem
manter as medidas de segurança adotadas ao redor do país para
evitar o espalhamento da doença, como distanciamento social e
higiene rigorosa das mãos, enquanto o programa de vacinação ganha
tração. Autoridades estimam que grande parte das restrições pode
ser suspensa até a Páscoa, caso tudo corra bem com a imunização
massiva.
Fonte: BBC Brasil
Matéria completa: https://bbc.in/3nr2nKU

Doses da vacina produzida pela Pfizer/BioNTech serão distribuídas em cerca
de 70 hospitais do Reino Unido para pessoas com mais de 80 anos e parte dos
profissionais que atuam em unidades de saúde e em asilos. O programa visa
proteger os mais vulneráveis e os mais expostos num primeiro momento e
permitir a volta à "normalidade" quando grande parte da população estiver
imunizada.
Médico com nove netos, Hari Shukla, 87, disse estar "encantado de estar
fazendo minha parte" ao ser imunizado nesta terça.
O Reino Unido será o primeiro país do mundo a começar a usar a vacina
Pfizer/BioNTech depois que os reguladores aprovaram seu uso na semana
passada. A vacinação não é obrigatória no país. O ministro de Saúde, Matt
Hancock, disse que agora havia "luz no fim do túnel". "Vamos olhar para trás
hoje, o V-day, como um momento-chave em nossa luta contra esta doença
terrível."

Foto: Justin Tallis / AFP

Novas manifestações na França contra lei de
segurança
Milhares de pessoas voltaram a protestar no sábado (12/12) nas
principais cidades francesas, pela terceira semana consecutiva, contra
um polêmico texto de lei sobre segurança. As duas manifestações
terminaram em incidentes violentos e confrontos entre as forças de
segurança e ativistas chamados de "extremistas pelas" autoridades,
especialmente em Paris. Aprovada pelos deputados, a proposta de Lei
de Segurança Global provoca há várias semanas fortes críticas de parte
da esquerda, jornalistas e ONGs de defesa das liberdades, em particular
seu artigo 24 que criminaliza a divulgação mal-intencionada de imagens
das forças de segurança. O texto é acusado pelos críticos de "atentar
contra as liberdades de imprensa, de expressão e de manifestação" e de
instaurar "instrumentos de vigilância em massa". As críticas
aumentaram depois do espancamento de um produtor musical negro
por policiais em 21 de novembro.
Fonte: Portal G1
Matéria completa: https://glo.bo/2XpDC7e
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UE rejeita como ilegal vitória do chavismo em
eleição
O chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, afirmou que a União
Europeia (UE) não reconhece os resultados das eleições venezuelanas
do dia 06/12. Segundo ele, o pleito, que deu vitória à coligação do
presidente Nicolás Maduro, viola as regras internacionais e
democráticas. "As eleições venezuelanas para a Assembleia Nacional
decorreram, lamentavelmente, sem um acordo nacional sobre as
condições eleitorais e não cumpriram as normas internacionais mínimas
para um processo credível e para mobilizar o povo venezuelano a
participar", critica o alto representante da UE para a política externa em
comunicado. No domingo, com abstenção próxima a 70%, a aliança de
partidos que apoiam o governo Nicolás Maduro venceu as eleições
legislativas, com mais de 67% dos votos, segundo o Conselho Nacional
Eleitoral (CNE).
Fonte: DW Brasil
Matéria completa: https://bit.ly/3blpuV1
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EUA reconhecem soberania de Marrocos sobre
o Saara Ocidental em troca do início de
relações com Israel
O Governo em fim de mandato de Donald Trump reconheceu nesta
quinta-feira a soberania do Marrocos sobre o Saara Ocidental, em troca
do pleno estabelecimento de relações diplomáticas de Rabat com Israel,
em um acordo alcançado com a mediação de Washington. O Marrocos
se torna assim o quarto país árabe a concordar, nos últimos meses, em
normalizar suas relações com o Estado judeu, depois de Emirados
Árabes Unidos, Bahrein e Sudão. Trump tomou essa decisão histórica
seis semanas antes do fim, em 20 de janeiro, de seu mandato, ainda sem
ter reconhecido sua derrota nas eleições presidenciais. Os Estados
Unidos são, neste momento, o único país ocidental que reconhece a
soberania do reino alauita sobre o Saara Ocidental, o que representa
uma mudança drástica da política de Washington a esse respeito.
Fonte: El País Brasil
Matéria completa: https://bit.ly/2Lz0gr4

Jogadores do PSG e Istanbul Basaksehir
deixam jogo após acusação de racismo
Jogadores do PSG e do Istanbul Basaksehir protagonizaram um
momento histórico no Parque dos Príncipes, nesta terça-feira, em
partida válida pelo Grupo H da Liga dos Campeões. As duas equipes
deixaram o gramado do estádio no meio do primeiro tempo após uma
ofensa racista do quarto árbitro romeno Sebastian Colţescu contra o
camaronês Pierre Webó, ex-atacante e membro da comissão técnica da
equipe turca. O tumulto se iniciou quando o lateral brasileiro Rafael, do
Istanbul, foi punido com cartão amarelo. Membros da equipe turca
reclamaram bastante da punição. Nesse momento, segundo relato de
jornalistas romenos, o quarto árbitro Sebastian Coltescu chamou o juiz
principal, Ovidiu Hategan, e pediu punição a Pierre Webó. Ele disse o
seguinte: "Aquele preto ali. Vá lá e verifique quem é. Aquele preto ali.
Não dá para agir assim", afirmou Coltescu, a Hategan, ao se referir ao
camaronês da comissão técnica do Istanbul.
Fonte: Globo Esporte
Matéria completa: https://glo.bo/3nvYqo9
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Cuba unificará moedas a partir de janeiro de
2021
Cuba encerrará o atual sistema de duas moedas locais, único no mundo
e em vigor há 26 anos, com um processo de unificação a partir de janeiro
de 2021, anunciou o presidente Miguel Díaz-Canel. A medida tem como
objetivo dar mais eficiência à economia cubana e facilitar os
investimentos estrangeiros, no momento em que a ilha, privada há
meses da receita da indústria turística devido à pandemia de
coronavírus, precisa de dinheiro. O processo, que havia sido anunciado
em 2013, mas constantemente adiado à espera do melhor momento de
implementação, acontece no pior cenário possível, quando a economia
cubana deve registrar queda de 8% este ano, segundo as previsões da
Cepal (Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe). O
presidente cubano afirmou que esta é "uma das tarefas mais complexas
de ordem econômica" enfrentadas pelo país, afetado também pela
intensificação durante a pandemia do bloqueio imposto pelos Estados
Unidos.
Fonte: Portal G1
Matéria completa: https://glo.bo/3q6fvXN
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Abin produziu relatórios para Flávio Bolsonaro,
diz revista
A Agência Brasileira de Inteligência (Abin) produziu ao menos dois
relatórios para o senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair
Bolsonaro, com informações e estratégias para a sua defesa no processo
em que ele é acusado de receber parte do salário de funcionários de seu
gabinete, conhecido como rachadinha, segundo reportagem publicada
nesta sexta-feira (11/12) pela revista Época. Nos relatórios, enviados em
setembro para o senador, a Abin, órgão do governo federal vinculado
ao Gabinete de Segurança Institucional (GSI), relata o funcionamento de
uma suposta organização criminosa dentro da Receita Federal para
acessar ilegalmente dados fiscais do senador, que embasaram a
abertura de inquérito para apurar a prática de rachadinha na época em
que ele era deputado estadual do Rio de Janeiro, com o auxílio de
Fabrício Queiroz. O senador foi denunciado em novembro pelo
Ministério Público do Rio de Janeiro. A autenticidade dos documentos
foi confirmada à revista por uma advogada de Flávio Bolsonaro, Luciana
Pires, que se recusou a comentar seu conteúdo;
Fonte: DW Brasil
Matéria completa: https://bit.ly/39tjc39
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REINO UNIDO IDENTIFICA NOVA
VARIANTE DO CORONAVÍRUS

Uma nova variante do coronavírus Sars-CoV-2, que causa a covid-19, foi
identificada no Reino Unido, anunciou nesta segunda-feira (14/12) o ministro
da Saúde britânico, Matt Hancock.

O ministro anunciou na mesma audiência que Londres, assim como
certas áreas dos condados de Essex, no leste da Inglaterra, e
Hertfordshire, ao norte da capital, foram colocadas sob restrições
máximas, com fechamento de bares e restaurantes a partir de quartafeira. A decisão do governo de colocar Londres sob restrições de nível
3 – de risco muito alto – vem menos de duas semanas após o fim do
segundo lockdown em toda a Inglaterra, que durou um mês e
terminou no último dia 2.
Fonte: DW Brasil
Matéria completa: https://bit.ly/38oZmq8

Em um comunicado ao Parlamento britânico, Hancock declarou que nos
últimos dias cientistas britânicos detectaram "uma nova variante do
coronavírus, que pode estar associada com a propagação mais rápida no
sudeste da Inglaterra".
Ainda não se sabe até que ponto o aumento do contágio em todas as faixas
etárias pode ser atribuído à nova variante, de acordo com Hancock. Ele
alertou que a situação exige uma "ação rápida e decisiva".
Mais de mil casos dessa nova variante foram identificados, especialmente no
sul da Inglaterra, e as autoridades britânicas já notificaram a Organização
Mundial da Saúde (OMS).
Hancock acrescentou que não há evidência de que a variante tenha efeitos
mais prejudiciais à saúde dos pacientes e considerou "muito improvável" que
as vacinas desenvolvidas contra a covid-19 não tenham eficácia nesse caso
específico.

Foto: Getty Images via BBC

Fachin suspende medida que zera alíquota
para importação de armas
Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin suspendeu
nesta segunda-feira (14/12) a resolução da última semana do Comitê
Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior (Gecex), órgão
ligado ao Ministério da Economia, que zerou a alíquota do Imposto de
Importação de pistolas e revólveres a partir de janeiro do próximos ano.
Fachin determinou, ainda, que a decisão monocrática seja submetida ao
plenário do Supremo. Com a decisão do ministro, volta a valor alíquota
de 20% sobre importação dos armamentos. Segundo ele, “o risco de um
aumento dramático da circulação de armas de fogo, motivado pela
indução causada por fatores de ordem econômica, parece-me suficiente
para que a projeção do decurso da ação justifique o deferimento da
medida liminar”. A cautelar foi ajuizada pelo Partido Social Brasileiro
(PSB), que justificava que ao reduzir o imposto, facilitaria o acesso da
população a armas de fogo, “contradizendo não apenas as tendências
mundiais de mitigação de conflitos de natureza armada, senão também
as próprias políticas públicas nacionais decorrentes” do Estatuto do
Desarmamento, de 2003.

Campanha de vacinação para covid-19 começa
nos EUA
Trabalhadores em uma fábrica da Pfizer Inc. em Michigan despacharam
as primeiras remessas de vacina contra a covid-19 a partir das 6h30
(horário local) neste domingo (13), dando início ao maior e mais
complexo projeto de entrega de vacinas já realizado nos Estados Unidos.
Um vídeo das instalações em Kalamazoo mostrou trabalhadores com
máscaras retirando de um freezer caixas de papelão contendo potes de
vacina e colocando-as em grandes geladeiras antes de serem embaladas
e rotuladas. Funcionários aplaudiram enquanto as primeiras caixas eram
transferidas para os caminhões que as esperavam. O momento tão
aguardado chega quando as infecções e mortes por covid-19 estão
aumentando nos Estados Unidos. O governo norte-americano planeja
liberar as primeiras 2,9 milhões de doses para 64 principais estados,
territórios e cidades, bem como cinco agências federais.
Fonte: Agência Brasil
Matéria completa: https://bit.ly/3q6hD1J

Fonte: Correio Braziliense
Matéria completa: https://bit.ly/3q5YGvN
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Ex-premiê é acusado de negligência em
explosão em Beirute
..https://noticias.uol.com.br/ultinoticias/ansa/20
O Ministério Público do Líbano acusou formalmente o ex-premiê Hassan
20/12/10/ex-premie-e-acusado-de-negligenciaDiab e três ex-ministros nesta quinta-feira (10) por "descuido e
em-explosao-emnegligência"
na explosão no porto de Beirute, em 4 de agosto, em
tragédia
que matou mais de 200 pessoas e feriu sete mil.
Diab
beirute.htm?cmpid=copiaecola
renunciou poucos dias após a explosão, assim como todos os ministros.
A pressão pública e as revelações de negligência e de supostos crimes
no armazenamento irregular de 2.750 toneladas de nitrato de amônio
foram os principais motivos da saída de todo o Gabinete. Os exministros acusados pela Promotoria são Ali Hassan al-Kalil, que ocupava
a pasta de Finanças, e dois ex-ministros dos Trabalhos Públicos, Yusuf
Fenianos e Ghazi Zuayter. Eles são os representantes do mais alto
escalão denunciados até agora, antes, pessoas ligadas ao porto haviam
sido indiciadas.
Fonte: Uol Notícias
Matéria completa: https://bit.ly/3bkCeLq

EUA processam Facebook por "conduta
predatória" no mercado
O governo dos Estados Unidos e 48 estados e distritos processaram o
Facebook nesta quarta-feira (09/12) por supostas violações das regras
antitruste. As ações podem render penalidades como a cisão forçada do
grupo de mídia social, incluindo a venda de Instagram e Whatsapp. Os
processos, abertos pela Comissão Federal do Comércio (FTC, na sigla em
inglês) e pelos procuradores-gerais de cada região, acusam o gigante da
tecnologia de abusar de seu poder de mercado nas redes sociais para
esmagar concorrentes menores. Segundo as ações, o Facebook privou
os consumidores dos benefícios de um mercado competitivo e de uma
melhor proteção da privacidade ao adquirir o Instagram e o WhatsApp,
que eram antes dois de seus principais concorrentes, "em uma conduta
predatória". Em resposta, o Facebook afirmou que, "após aprovar
nossas aquisições há anos, o governo quer agora uma segunda
tentativa, sem se preocupar com o impacto que tal precedente teria
sobre toda a comunidade empresarial ou sobre as pessoas que
escolhem usar nossos produtos todos os dias".
Fonte: DW Brasil
Matéria completa: https://bit.ly/3nr3udH
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Senado aprova projeto que prevê pagamento
por serviços ambientais
O Senado aprovou hoje um Projeto de Lei (PL) que cria a Política
Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais (PNPSA). A matéria
institui pagamento, monetário ou não, a prestadores de serviços que
ajudem a conservar áreas de preservação. De acordo com o texto,
serviços ambientais são atividades individuais ou coletivas que
favorecem a manutenção, a recuperação ou a melhoria de
ecossistemas. A matéria retorna para análise da Câmara dos Deputados.
“Incentivos econômicos positivos são gerados por instituições a partir
de regras que encorajam ou favorecem as atividades que tenham
efeitos benéficos à proteção do meio ambiente”, afirmou o relator.
“Exemplos incluem, além do pagamento por serviços ambientais, a
isenção de impostos, a concessão de crédito subsidiado para produção
sustentável e condições favoráveis para a compra de terras para
conservação”, completou ele, em seu parecer.
Fonte: Agência Brasil
Matéria completa: https://bit.ly/38oQRf2

China condena jornalista a 4 anos de prisão
por relatar vírus em Wuhan
Um tribunal chinês impôs uma pena de quatro anos de prisão a uma
jornalista que noticiou da cidade de Wuhan, no auge do surto de
coronavírus do ano passado, acusando-a de "induzir brigas e provocar
confusão", disse o advogado da condenada. Zhang Zhan, de 37 anos, a
primeira jornalista cidadã que se sabe ter sido julgada, é parte de um
punhado de pessoas cujos relatos em primeira mão de hospitais lotados
e ruas vazias pintaram um quadro mais sombrio do epicentro da
pandemia do que a narrativa oficial. "Não entendo. Tudo que ela fez foi
dizer algumas palavras verdadeiras, e por isso pegou quatro anos", disse
Shao Wenxia, a mãe de Zhang, que acompanhou o julgamento com o
marido. Críticos dizem que a China fez com que o julgamento de Zhang
acontecesse durante as festas de fim de ano ocidentais
deliberadamente para minimizar a atenção e a vigilância do Ocidente.
As críticas à maneira como a China lidou inicialmente com a crise foram
censuradas, e pessoas que contaram o que estava acontecendo, como
médicos, foram advertidas. A mídia estatal creditou o sucesso do país
na contenção do vírus à liderança do presidente Xi Jinping.
Fonte: Agência Brasil
Matéria completa: https://bit.ly/3hTlegu

DEZEMBRO 2020

@PENSAMENTOVINCULAR

Pronunciamento de Merkel sobre pandemia é
eleito Discurso do Ano
O discurso feito pela chanceler federal alemã, Angela Merkel, em 18 de
março de 2020, conclamando os alemães a levarem a sério a pandemia
de coronavírus, foi eleito o "Discurso do Ano" de 2020 por um painel de
especialistas em retórica. Em comunicado, o júri da Universidade de
Tübingen disse que, no discurso televisivo, "Merkel demonstra de
maneira impressionante [...] como a razão, auxiliada pela retórica, pode
levar à ação, e como a boa retórica pode fomentar o sentimento de
coesão na comunidade". O texto afirma ainda que o discurso "histórico"
foi de importância central para o gerenciamento bem-sucedido da
primeira onda da pandemia. "Este discurso televisionado
provavelmente influenciou diretamente a população alemã de uma
forma que quase nenhum outro discurso dos últimos anos fez",
avaliaram os especialistas. Segundo o painel, Merkel lançou mão de
todos os recursos retóricos de seu discurso. "O discurso é escrito com
vivacidade e bem estruturado [...] e usa repetições e variações de ideias
centrais para criar um senso de urgência", afirma o documento.
Fonte: DW Brasil
Matéria completa: https://bit.ly/2LqMbMu
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Comissão de cientistas vai a Wuhan tentar
desvendar as origens do coronavírus
A China tem relutado em colaborar com uma investigação
independente, e foram necessários muitos meses de negociação para
que a OMS pudesse ter acesso à cidade em que surgiu a covid-19. Um
biólogo da equipe que viajará para Wuhan disse à agência de notícias
Associated Press que a missão da OMS não busca culpados, mas sim
prevenir futuros surtos. "Realmente não se trata de encontrar um país
culpado, mas sim de tentar entender o que aconteceu e verificar se, com
base nessas descobertas, podemos atenuar o risco no futuro", afirmou
Fabian Leendertz, do Instituto Robert Koch, na Alemanha. Um mercado
de alimentos em Wuhan, na província de Hubei, foi apontado desde o
início como a possível origem da covid-19, onde o coronavírus teria
saído de animais para começar a infectar humanos. Mas há alguns
pesquisadores que, hoje, acreditam que o patógeno possa
simplesmente ter se multiplicado ali.

Fonte: BBC Brasil
Matéria Completa: https://bbc.in/3s7dlbZ
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POLÍTICA AMBIENTAL
BRASILEIRA ESTÁ TRAVANDO
ACORDO MERCOSUL-UE
O acordo Mercosul-UE é o maior tratado de livre comércio do mundo: engloba
32 países, com 780 milhões de pessoas e um Produto Interno Bruto (PIB)
combinado de US$ 20 trilhões. O principal ponto do acordo é a redução de
tarifas de importação, que podem chegar a zero. Significará, em tese,
produtos mais baratos e crescimento econômico dos dois lados do Oceano
Atlântico.

Para que as negociações possam ser retomadas, diz o embaixador, o
próximo passo é a assinatura de uma declaração política na qual o
Brasil e os outros países do acordo se comprometem com políticas
públicas para reduzir o desmatamento na região. Só depois disso é
que o cronograma pode seguir: os próximos passos são a assinatura
do acordo; sua ratificação pelo Conselho Europeu e depois pelos
estados-membros. Além disso, o texto também será votado no
Parlamento Europeu antes de começar a vigorar.
Fonte: BBC Brasil
Matéria completa: https://bbc.in/39dmreG

O texto do acordo foi fechado em 28 de junho de 2019, após 20 anos de
discussões — mas ainda há várias etapas a serem cumpridas antes que a
medida possa entrar em vigor. Segundo afirmação do representante do bloco
europeu no Brasil, o embaixador Ignacio Ybáñez, a culpa é da política
ambiental do governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Neste
momento, diz Ybáñez, as negociações estão "numa situação de 'stand-by'",
até que o governo brasileiro se comprometa a adotar políticas públicas para
controlar o desmatamento na Amazônia.
Em 2019 e 2020, o Brasil quebrou recordes de desmatamento na floresta
tropical, e amargou tragédias ambientais em outros biomas, como os
incêndios deste ano no Pantanal. O momento também é de crescente
incômodo na UE com o desmatamento no Brasil. Recentemente, o
Parlamento Europeu aprovou uma resolução que obriga as empresas
brasileiras a garantir que não exista desmatamento em suas cadeias
produtivas. Ignacio Ybáñez Rubio é economista de formação e diplomata de
carreira. Está em Brasília desde 2019, onde chefia a delegação da União
Europeia no Brasil.
Foto: Divulgação

Mercedes-Benz deixa de produzir carros no
Brasil
A montadora alemã Mercedes-Benz anunciou no dia 17 de dezembro
que fechará a sua fábrica em Iracemápolis, no interior paulista, onde
produz os modelos Classe C sedã e o utilitário esportivo GLA. Com a
decisão, a empresa deixará de produzir carros no Brasil. A fábrica havia
sido inaugurada há menos de cinco anos, em março de 2016, com
investimento superior a R$ 600 milhões. Em nota, a empresa apontou
dois motivos para a decisão: a situação econômica no Brasil, "que tem
sido difícil há muitos anos e foi agravada pela pandemia da covid-19" e
a otimização de sua logística de produção para centrar esforços em
veículos elétricos e neutros em CO2. A Mercedes-Benz disse que está
buscando alternativas para os 370 trabalhadores da unidade, incluindo
a possibilidade de um programa de demissão voluntária. Eles entrarão
em férias coletivas de três semanas a partir da próxima segunda-feira. A
empresa ainda avalia que destino dará à fábrica.

Fonte: DW Brasil
Matéria completa: https://bit.ly/2MAXBOc

DEZEMBRO 2020

Apagão do Google põe em evidência os riscos
da era do teletrabalho
Milhões de pessoas e empresas em todo o mundo dependem
do Google para se comunicar, organizar sua agenda ou trabalhar online.
No dia 15 de dezembro, vários serviços da empresa ―Gmail, Youtube,
Google Maps e o serviço de armazenamento em nuvem Google
Drive— ficaram fora do ar por 45 minutos. Esta falha, decorrente de um
problema de armazenamento interno no sistema de autenticação,
revelou a grande dependência que os usuários têm das gigantes
tecnológicas. Não é a primeira vez que algo assim acontece. Mas agora,
com o boom do teletrabalho resultante da crise do coronavírus, esses
acidentes são muito mais graves. O impacto da queda de serviços como
o Google é maior hoje do que antes da pandemia. No caso da Espanha,
nos últimos 10 anos apenas 4% da população do país trabalhava em
casa. Mas os confinamentos e as restrições de mobilidade fizeram essa
fatia disparar em 2020, chegando a 16,4%, de acordo com um estudo
publicado em setembro pela Randstad. Os números servem também
como parâmetro para pensar a realidade de outros países do mundo.
Fonte: El País Brasil
Matéria completa: https://bit.ly/3q2DI0S
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Brasil cai cinco posições no ranking global de
IDH
O Brasil caiu cinco posições no ranking mundial de Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH) da ONU e passou da 79ª para a 84ª
posição, entre 189 países avaliados. O cálculo para as colocações no
ranking anual elaborado pelo Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (Pnud) se baseia em critérios relacionados à saúde,
renda e escolaridade para medir o bem-estar da população. Os dados
do relatório divulgado são de 2019. O IDH brasileiro teve evolução de
0,003 em relação a 2018, o que o Pnud avalia como crescimento lento.
A estagnação brasileira se deve à falta de avanços na educação. O
período de permanência das pessoas na escola ainda é o mesmo de
2016, de 15,4 anos. A média de anos de estudo teve uma pequena alta,
de 7,8 anos em 2018 para 8 anos em 2019. A expectativa de vida no país
aumentou de 75,7 anos para 75,9, o que representa um aumento
significativo se comparado com a avaliação de 2015, que era de 75 anos.
O Brasil é ainda o 6º entre os países da América do Sul, atrás de Chile,
Argentina, Uruguai, Peru e Colômbia. Estes dois últimos estavam abaixo
e empatados com o Brasil no ranking de 2018.
Fonte: DW Brasil
Matéria completa: https://bit.ly/3i2dGYX
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Corrupção: envolvimento da Abin em
investigação contra Flávio Bolsonaro
O novo capítulo da investigação contra o senador Flávio Bolsonaro
(Republicanos-RJ), que apura se houve um esquema de desvio de
recursos do seu antigo gabinete de deputado estadual, passou a
envolver a Agência Brasileira de Inteligência (Abin), o Gabinete de
Segurança Institucional da Presidência da República (GSI) e o Palácio do
Planalto. Segundo reportagens da revista Época, órgãos do governo
federal foram mobilizados pela defesa do senador e por seu pai, o
presidente Jair Bolsonaro, na tentativa de tentar levantar provas de que
funcionários da Receita Federal agiram ilegalmente no acesso de dados
sigilosos da movimentação financeira de Flávio. A publicação diz que o
próprio diretor da Abin, Alexandre Ramagem, repassou ao senador por
WhatsApp dois relatórios com orientações a sua defesa.
A ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Cármen Lúcia determinou
que a Procuradoria Geral da República (PGR) investigue o caso. Segundo
ela, os fatos revelados pela revista "podem configurar atos penal e
administrativamente
relevantes
(prevaricação,
advocacia
administrativa, violação de sigilo funcional, crime de responsabilidade e
improbidade administrativa)".
Fonte: BBC News Brasil
Matéria completa: https://bbc.in/2Xpb0uU
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Escândalo da Abin dá novo gás a Moro em
denúncias contra Bolsonaro

Assédio: partido afasta deputado paulista
acusado de assediar colega

O Palácio do Planalto dava como certo o arquivamento do processo
contra o presidente Jair Bolsonaro, acusado pelo ex-juiz Sergio Moro de
interferência na Polícia Federal, mas, com o escândalo envolvendo o
diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Alexandre
Ramagem, o jogo virou a favor do ex-ministro da Justiça. Não por acaso,
Moro pediu ao Supremo Tribunal Federal cópias dos relatórios que
teriam sido feitos pela Abin, a mando de Ramagem, para auxiliar a
defesa do senador Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas na
Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O ex-juiz quer novo
depoimento de Ramagem dentro do processo envolvendo a PF. Como
se sabe, Bolsonaro queria nomear Alexandre Ramagem para o comando
da Polícia Federal, o que foi recusado pelo então ministro da Justiça. Ele
saiu do governo atirando contra Bolsonaro, que disse não ver nada de
mais nomear alguém que lhe daria informações privilegiadas sobre
investigações conduzidas pela corporação.

O deputado estadual paulista Fernando Cury, que se aproximou por trás
e tocou a lateral do seio da também deputada Isa Penna (PSOL) durante
uma sessão da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) na quartafeira, foi afastado pelo seu partido, o Cidadania. Cury, que foi gravado
pelas câmeras da Alesp durante o ato, é acusado de assédio sexual por
Penna, que após ser tocada reagiu afastando o deputado com o braço.
A Alesp instaurou um processo na Comissão de Ética da Casa para apurar
o caso, o que deve ocorrer somente em março. Ela registrou um boletim
de ocorrência por assédio sexual e uma denúncia formal por quebra de
decoro contra o deputado. "Eu fui apalpada na lateral do meu corpo
pelo deputado Fernando Cury, do partido Cidadania. Certamente não é
um caso isolado. A gente vê a violência política e institucional a todo
momento contra as mulheres. O que dá o direito a alguém de encostar
em uma parte do meu corpo íntima?", escreveu a deputada em uma
conta de mídia social.

Fonte: Correio Braziliense
Matéria completa: https://bit.ly/3bmFl5p

Fonte: DW Brasil
Matéria completa: https://bit.ly/3q6mv71
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CRISE NA SAÚDE: COMO
ESTÁ O PLANO DE
VACINAÇÃO DO BRASIL?
Durante apresentação do Plano Nacional de Operacionalização da Vacina
contra a Covid-19, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, minimizou a espera
pelo plano, ao que chamou de "angústia". "O povo brasileiro tem a capacidade
de ter o maior programa de imunização do mundo. Somos os maiores
fabricantes de vacina da América Latina. Para que essa ansiedade e essa
angústia? Somos referência na América Latina e estamos trabalhando",
afirmou.
Ainda no evento, realizado no dia 16 de dezembro, no Palácio do Planalto,
Pazuello disse que todas as vacinas produzidas no Brasil, seja pelo Instituto
Butantan ou pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), terão prioridade do
Sistema Único de Saúde (SUS), incluindo a Coronavac. Ele reforçou que todos
os estados serão tratados de forma igualitária e proporcional. O general
afirmou que não há preocupação com a logística da vacinação contra a covid19 no Brasil. “A logística é simples. Apesar de o nosso país ser deste tamanho,
nós temos estrutura, nós temos companhias aéreas, Força Aérea Brasileira, e
toda a estrutura já planejada”, indicou.
O plano está dividido em dez eixos, que incluem descrições sobre a populaçãoalvo para a vacinação; sobre as vacinas já adquiridas pelo governo e as que
estão em processo de pesquisa; a operacionalização da imunização; o
esquema logístico de distribuição das vacinas pelo país; e as estratégias de
comunicação para uma campanha nacional. O documento entregue não
indica data para início da vacinação.

Para operacionalizar a campanha nacional de vacinação, o plano do
governo prevê capacitação dos profissionais de saúde do Sistema
Único de Saúde (SUS) e também um esquema de recebimento,
armazenamento, expedição e distribuição dos insumos, que são o
próprio imunizante, além das seringas e agulhas. O principal
complexo logístico será a partir do aeroporto internacional de
Guarulhos (SP), na sede da empresa VTC Logística, que tem contrato
com o Ministério da Saúde.
Fonte: Correio Braziliense | Agência Brasil
Matérias completas: https://bit.ly/3qc3r7t / https://bit.ly/2LbEFFw

Foto: Pexels

Pesquisadores identificam no Rio possível
nova linhagem do coronavírus
Pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e do
Laboratório Nacional de Computação Científica do Ministério da
Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) identificaram uma possível nova
linhagem do novo coronavírus (Sars-CoV-2) circulando entre a
população do Rio de Janeiro. Os detalhes da pesquisa, bem como seus
resultados, ainda não foram divulgados em nenhuma revista científica.
De acordo com o ministério, ao analisarem amostras de material
genético colhido de pacientes que moram no estado, os pesquisadores
identificaram cinco mutações do vírus causador da covid-19, o que pode
caracterizar uma nova linhagem originária da subespécie B.1.1.28 do
coronavírus. A nova linhagem do vírus pode ter surgido em julho deste
ano, tendo sido identificada principalmente em amostras colhidas entre
moradores de Cabo Frio, Niterói e Duque de Caxias, na Baixada
Fluminense.

Fonte: Agência Brasil
Matérias completa: https://bit.ly/3nqjrRq

Mundo inicia vacinação em massa contra a
covid-19 com muitas dúvidas
Em 2 de dezembro, o Reino Unido se tornou o primeiro país do mundo
a autorizar uma vacina contra a covid-19, a mencionada tozinameran,
desenvolvida pela empresa alemã de biotecnologia BioNTech e pela
norte-americana Pfizer. Estas vacinas desenvolvidas em tempo recorde
são seguras? O médico argentino Fernando Polack dirigiu o teste da
vacina da Pfizer com 44.000 pessoas. Os dados de segurança, com
acompanhamento médio de dois meses, são semelhantes aos de outras
vacinas já autorizadas contra vírus, como a da multinacional GSK contra
o herpes zoster. A norte-americana Moderna, que foi a segunda a cruzar
a linha de chegada, também apresentou nesta semana os resultados
detalhados de sua vacina –semelhante à da Pfizer– depois de um teste
com 30.000 pessoas. “Ambas foram muito seguras até agora, tão
seguras quanto as vacinas do calendário, desde a do sarampo até a da
gripe”, afirma Polack.

Fonte: El País Brasil
Matéria completa: https://bit.ly/3bjeWWb

STF decide que vacina contra a Covid-19 deve
ser obrigatória, mas não forçada
Por 10 votos a 1, o Plenário do Supremo Tribunal (STF) formou maioria
no dia 17 de dezembro a favor de que seja estabelecida a
obrigatoriedade da vacinação contra a Covid-19, com a ressalva de que
as pessoas não sejam forçadas a se imunizar. Segundo os ministros,
quem não tomar a vacina pode sofrer algumas sanções, conforme
previsão em lei. Para eles, estados, municípios e União podem impor
sanções. Nunes Marques acompanhou a maioria, mas afirmou que só
União pode obrigar vacinação, e em última hipótese. Na sessão desta
quinta-feira (17), para explicar os motivos pelos quais entende pela
vacinação obrigatória, o relator do recurso, ministro Luís Roberto
Barroso afirmou que o Estado pode proteger as pessoas, em situações
excepcionais, mesmo contra sua vontade. Como exemplo, citou o caso
do cinto de segurança. “A vacinação é importante para a proteção de
toda a sociedade, não sendo legítima as escolhas individuais que afetam
gravemente os direitos de terceiros, "as vacinas salvam vidas", o poder
familiar não autoriza que os pais, invocando convicção filosófica,
coloque em risco à saúde dos filhos.
Fonte: CNN Brasil
Matéria completa: https://bit.ly/2XpGi4M

Caso Madalena: mulher era mantida em
condições análogas à escravidão
Segundo denúncia divulgada pelo Fantástico, o Ministério Público do
Trabalho (MPT) resgatou a diarista Madalena Gordiano da casa da
família do professor universitário Dalton César Milagres Rigueira, onde
ela trabalhava sem registro em carteira, nem salário mínimo garantido
ou descanso semanal remunerado. Conforme a Unipam e Fepam
divulgaram, medidas cabíveis e legais já estão sendo tomadas e o
professor já se encontra afastado das atividades na instituição. Segundo
investigação do Ministério Público do Trabalho (MPT) e Polícia Federal,
ela viveu por 38 anos em condições análogas à escravidão. Foi apurado
que a diarista, que é negra e não terminou os estudos, morava na casa
dos patrões, não tinha registro em carteira, nem salário mínimo
garantido ou descanso semanal remunerado.
Segundo o auditor fiscal Humberto Moteiro Camasmie, ela dormia em
um quarto pequeno e sem janelas. "Era um quarto com menos de 3
metros de comprimento por 2 de largura, abafado e sem ventilação".
Fonte: Portal G1
Matéria completa: https://glo.bo/2XkHg2q

Brexit: sai acordo entre Reino Unido e União
Europeia
O Reino Unido e a União Europeia chegaram a um acordo sobre a futura
relação comercial pós-Brexit. O governo britânico e a Comissão Europeia
têm estado em negociações intensas nos últimos dias e o anúncio estava
pendente do compromisso final sobre as pescas, mas ambas as partes
oficializaram que foi alcançado um acordo. O governo britânico já reagiu
e comentou o acordo comercial alcançado. "Tudo o que foi prometido
aos britânicos durante o referendo de 2016 e nas eleições gerais do ano
passado foi conseguido com este acordo. Retornamos o controle de
nosso dinheiro, fronteiras, leis, comércio e as nossas águas para pesca.
O acordo é uma notícia fantástica para as famílias e as empresas em
todo o Reino Unido", reagiu Downing Street.

Fonte: Agência Brasil
Matéria completa: https://bit.ly/2L7a2kJ

China deve ultrapassar EUA como maior
economia global em 2028
A resposta da China à pandemia do coronavírus abriu seu caminho para
se tornar a maior economia do mundo antes do final da década, de
acordo com um novo relatório de um grupo de estudos do Reino Unido.
A pandemia de coronavírus e suas consequências econômicas devem
ajudar a China a superar mais cedo os EUA como a maior economia do
mundo. Espera-se agora que Pequim ultrapasse os EUA até 2028, e não
mais em 2033, apontou o Centro de Pesquisa Econômica e Empresarial
(CEBR). O relatório detalha projeções de economia de 193 países. O
texto deste ano destacou que os países da Ásia foram mais bemsucedidos ao lidar com a pandemia do que as nações europeias e os
EUA. O relatório elogiou a "gestão hábil da pandemia" da China, em que
a imposição de um lockdown rígido e precoce manteve os números sob
controle. O CEBR prevê que a pandemia deve provocar um
encolhimento de US$ 6 trilhões na economia global em comparação
com 2019. De acordo com o relatório, o Produto Interno Bruto da China
deve crescer 2% em 2020, em contraste com outras grandes economias,
que enfrentam recessão. Já o dos EUA deve sofrer um recuo 5%. Já o
Brasil, segundo o CEBR, deve ter uma queda de 5% em 2020.
Fonte: DW Brasil
Matéria completa: https://bit.ly/3q47Zww

SENADO DA ARGENTINA
APROVA LEGALIZAÇÃO DO
ABORTO NO PAÍS
O Senado da Argentina aprovou, após 12 horas de debate, o projeto de lei de
autoria do governo do presidente Alberto Fernández para legalizar o aborto
no país. Foram 38 votos a favor da legalização, 29 contra e uma abstenção.
Com isso, a Argentina passa a ser o 67º país a ter o aborto legalizado. O texto
aprovado estabelece que as mulheres têm direito a interromper
voluntariamente a gravidez até a 14ª semana de gestação. Após este período,
o aborto será permitido apenas em casos de risco de vida para a gestante ou
quando a concepção é fruto de um estupro.

O texto prevê que os médicos que são contra o aborto não são
obrigados a executar o procedimento, mas os serviços de saúde
precisam apontar um outro profissional que se disponha a fazê-lo. Se
a paciente tiver menos de 16 anos, ela precisará de consentimento
dos pais. Vale ressaltar que os países da América Latina têm no
geral algumas das legislações mais restritivas sobre aborto.
Fonte: Portal G1
Matérias completas: https://glo.bo/35q7yVh

Foto: Divulgação

Pelo Twitter, Fernández comemorou a aprovação do projeto: "O aborto
seguro, legal e gratuito é lei. Hoje somos uma sociedade melhor, que amplia
os direitos das mulheres e garante a saúde pública", escreveu o presidente
argentino na rede social. O projeto de lei havia sido aprovado pela Câmara em
11 de dezembro, quando recebeu 131 votos favoráveis e 117 contrários dos
deputados.
Segundo informações da agência AP, abortos clandestinos já causaram a
morte de mais 3 mil mulheres no país desde 1983. Todos os anos, cerca de 38
mil mulheres são hospitalizadas por conta deste procedimento. É a segunda
vez em menos de três anos que o tema volta à pauta. O projeto, de autoria do
governo Fernández, chegou ao Congresso semanas atrás, seguindo uma
promessa do então candidato da oposição a Mauricio Macri. Em 2018, ainda
no governo Macri, uma proposta de legalizar o aborto na Argentina passou na
Câmara, mas acabou rejeitada no Senado.

Foto: Agustin Marcarian/Reuters

