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BRASIL

BOLETIM COVID

33
Mortes por covid foram re-
gistradas no Brasil ontem,
totalizando 687.713 desde
o início da pandemia. A
média móvel de mortes
nos últimos 7 dias é de 60,
com variação de -13% em
relação aos últimos 7 dias.

4.063
Novos casos da doença
foram registrados em 24h,
completando 34.834.815
casos conhecidos desde o
início da pandemia.

SP: JOVEM É MORTO
POR PM DE FOLGA EM
MCDONALD'S

CRIME Um jovem de 23 anos
foi assassinado por um poli-
cial militar de folga em um
McDonald's localizado no
bairro da Vila Curuca, em
São Paulo. O crime aconte-
ceu na noite de domingo
(23), e um amigo que estava
com ele, de 24 anos, foi pre-
so. De acordo com a polícia,
o jovem fazia parte de um
grupo criminoso que tentou
roubar a arma do agente.
Porém, a família contesta a
versão: o PM estaria embria-
gado e teria agido possivel-
mente por ciúmes.

A TV Globo divulgou ima-
gens que mostram um jovem
sendo agredido pelo policial
enquanto o outro, baleado, no
chão. "Os meninos que esta-
vam no carro estavam olhan-
do para a namorada dele [do
policial]. Ele estava bem lou-
co, o carro dele estava cheio
de bebida, tiraram foto", afir-
mou a avó do jovem morto
Elisabete Moreira à TV Globo.

ENEM: LOCAIS DAS
PROVAS SÃO
DIVULGADOS

INSTABILIDADE Os locais das
provas do Exame Nacional
do Ensino Médio (Enem)
2022 foram divulgados on-
tem. A página do participan-
te apresentou instabilidades,
segundo relatos de candida-
tos. O Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educa-
cionais Anísio Teixeira (Inep)
disse que o acesso à platafor-
ma gov.br está intermitente
em função de uma manu-
tenção que é realizada pelo
Ministério da Economia.

Mais cedo, nas redes so-
ciais, alguns usuários, que
tentaram acessar a página do
participante, disseram que
apenas aparecia o aviso de
"falha de comunicação". O
Ministério da Economia, por
sua vez, ainda não havia se
pronunciado sobre a instabi-
lidade na plataforma gov.br.
até o início da noite. Na edi-
ção do Enem deste ano, nos
dias 13 e 20 de novembro,
3.396.632 estudantes estão
aptos a realizar o exame.

Após pressão, CFM suspende norma que restringia uso de canabidiol
SÁUDE O Conselho Federal
de Medicina (CFM) decidiu
suspender a resolução que
restringia a prescrição de ca-
nabidiol, composto feito a
partir da planta cannabis sa-
tiva (maconha), após reu-
nião extraordinária ontem. O
CFM havia editado a norma
havia dez dias e enfrentou
fortes críticas de especialis-
tas e parentes de pacientes
que dependem do composto.

Em nota pública, o conse-
lho esclareceu que os termos
da norma do dia 14 de outu-
bro estão suspensos, "ficando
sob responsabilidade do mé-
dico a decisão pela indicação
do uso do canabidiol nas
apresentações autorizadas
pela Agência Nacional de Vi-

gilância Sanitária (Anvisa)".
Na semana passada, o CFM

já havia decidido rediscutir o
tema por meio de consulta
pública. A posição de ontem
reafirmou a possibilidade de
participação popular para
recebimento de contribui-
ções sobre o assunto. "Os in-
teressados terão 60 dias - de
24 de outubro a 23 de de-
zembro de 2022 - para apre-
sentar suas sugestões através
de uma plataforma eletrôni-
ca desenvolvida pelo CFM."

Os interessados, informou
o conselho, podem se posi-
cionar sobre cada um dos ar-
tigos e parágrafos da Resolu-
ção CFM nº 2.324/2022, de-
vendo informar alguns da-
dos de identificação. "Depois

dessa etapa, o usuário será
automaticamente conectado
ao sistema, tornando-se ap-
to a apresentar suas propos-
tas. As informações, que
servirão de subsídio ao CFM,
serão tratadas sob os crité-
rios de sigilo e anonimato."

Pela norma publicada no
Diário Oficial da União
(DOU), agora suspensa, o
conselho autorizava a catego-
ria médica a prescrever o pro-
duto somente para o trata-
mento de epilepsias da crian-
ça e do adolescente associa-
das às síndromes de Dravet e
Lennox-Gastaut e ao Com-
plexo de Esclerose Tuberosa -
e somente nos casos em que o
paciente não tiver apresenta-
do bons resultados com os

tratamentos convencionais.
Para a Associação Brasilei-

ra de Apoio Cannabis Espe-
rança (Abrace), a resolução
era controversa e as "veda-
ções interferem na realização
do tratamento de vários pa-
cientes e proíbem a propaga-
ção de conhecimentos caná-
bicos importantes para mé-
dicos e pacientes", segundo
informou na oportunidade
da divulgação da portaria.

A principal controvérsia
apontada pelos críticos da
resolução era o fato de já ha-
ver 18 produtos de cannabis
medicinal aprovados no Bra-
sil pela Anvisa, inclusive um
medicamento indicado para
o tratamento da rigidez as-
sociada à esclerose múltipla.

CULTURA Como era seu dese-
jo, o poeta Luiz Galvão, fun-
dador dos Novos Baianos e
que morreu na madrugada do
último sábado (23), em São
Paulo, deverá ter suas cinzas
trazidas para a Bahia, mais
precisamente para Juazeiro,
no norte do estado, onde ele
nasceu, e jogadas na corren-
teza do Rio São Francisco. O
corpo do poeta foi cremado
ontem, na capital paulista,
após velório no Funeral Arce,
no bairro do Morumbi.

Outro desejo de Galvão era
que seu corpo fosse coberto
com uma bandeira do Vasco
da Gama, seu clube de cora-
ção. A família do poeta bus-
cou para que a vontade dele
fosse feita com um pedido de
bandeira na conta do Insta-

gram dele, mas o CORREIO
não conseguiu confirmar se
a busca foi bem sucedida.

Galvão, de 87 anos, estava
internado desde o mês pas-
sado no Instituto do Coração
(Incor), em São Paulo. Ele
vinha de um histórico de

Cinzas de Galvão devem vir para a Bahia
emergências médicas após
sofrer um infarto em 2017
que deixou sequelas. No dia
12 de setembro, ele foi víti-
ma de um novo infarto em
sua casa na capital paulista.

Em setembro, a esposa
dele, Janete Galvão, contou
sobre as dificuldades de ar-
car com despesas médicas,
que estavam estimadas em
R$ 20 mil mensais, além da
falta de condições para con-
tratar um plano de saúde.

Nos últimos cinco anos,
Galvão recebeu tratamentos
hormonais, técnicos - tudo
tecnologia de ponta, que
justifica o alto valor. Segun-
do Janete, uma advogada foi
contratada para atualizar os
contratos que garantem os
repasses de direitos autorais

de discos como o Acabou
Chorare e o Novos Baianos
F.C., lançados em 1972 e
1973, respectivamente.

Poeta, compositor e con-
siderado um guru dos Novos
Baianos, Luíz Dias Galvão
nasceu em Juazeiro no dia 22
de outubro de 1935 e foi re-
gistrado em 1937.

Ele se mudou para Salva-
dor, onde conheceu Moraes
Moreira (1947-2020) e Pau-
linho Boca de Cantor com os
quais criou o grupo, em
1968. Moraes, Galvão, Pe-
peu, Paulinho e Baby do
Brasil fizeram história jun-
tos. O Acabou Chorare foi
considerado pela revista
Rolling Stone Brasil como o
maior disco brasileiro de to-
dos os tempos.

REPRODUÇÃO

Luiz Galvão tinha 87 anos
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