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“Não é o mais forte 
que sobrevive, nem 
o mais inteligente, 
mas o que melhor se 
adapta às mudanças”
Charles Darwin (1809/1882)
Naturalista britânico
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A Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Ane-
el) decidiu ontem (15) 

abrir uma consulta pública 
para rever as regras que tratam 
da chamada geração distri-
buída, modalidade na qual os 
consumidores também podem 
gerar a própria energia elétrica 
em suas residências, geral-
mente por meio de painéis 
solares ou outra solução com 
fontes renováveis. A resolução 
que trata da micro e minigera-
ção de energia distribuída diz 
que o consumidor pode tanto 
consumir quanto injetar na 
rede de distribuição a energia 
produzida. 

Aneel quer rever regras 
para consumidores que 
geram energia elétrica

Além disso, a resolução esta-
belece subsídios para incenti-
var esse tipo de prática, como 
a isenção do pagamento de 
tarifas pelo uso da rede elétrica 
e também do pagamento de 
outros componentes da conta 
de energia, como os encargos 
setoriais. Porém, esses incen-
tivos são cobrados de todos 
os consumidores, inclusive 
dos usuários “comuns” que 
recebem a energia somente da 
distribuidora. Com a revisão da 
norma, a intenção da agência 
reguladora é reduzir gradual-
mente esses subsídios. 

Quem possui o sistema vai 
permanecer com as regras 

atuais em vigor até o ano de 
2030. Os consumidores que 
realizarem o pedido da insta-
lação de geração distribuída 
após a publicação da norma 
(prevista para 2020), passam 
a pagar o custo da rede. Em 
2030, ou quando atingida uma 
quantidade de geração dis-
tribuída pré-determinada em 
cada distribuidora, esses con-
sumidores passam a compensar 
a componente de energia da 
Tarifa de Energia e pagam, além 
dos custos de rede, os encargos 
setoriais.

“As alterações ao sistema 
de compensação propostas 
equilibram a regra para que 

Placas fotovoltaicas usadas para transformar energia solar em elétrica instalada

em residência de Brasília.

os custos referentes ao uso 
da rede de distribuição e os 
encargos sejam pagos pelos 
consumidores que possuem 

geração distribuída. Isso vai 
permitir que a modalidade 
se desenvolva ainda mais e 
de forma sustentável, sem 

impactar a tarifa de energia 
dos consumidores que não 
possuem o sistema”, disse a 
agência (ABr).

Fora dos pontos 
O Governador João Doria sancio-

nou a lei que permite que mulheres, 
idosos e pessoas com defi ciência 
desembarquem entre 22h e 5h da 
manhã fora das paradas regulares 
dos ônibus intermunicipais que 
ligam as regiões metropolitanas 
do Estado. A medida foi publicada 
no Diário Ofi cial de ontem (15) e 
já começa a valer. A lei também se 
aplica aos acompanhantes dessas 
pessoas. Os locais indicados pelo 
passageiro ao condutor devem 
obedecer o trajeto da linha.

A ofensiva militar da Turquia 
no nordeste da Síria já gerou 
mais de 275 mil deslocados 
internos, segundo números 
divulgados ontem (15) pelo 
governo de Rojava, a zona 
de administração autônoma 
controlada pelos curdos no 
país árabe. De acordo com um 
comunicado, a cifra de pessoas 
obrigadas a fugir de casa inclui 
70 mil menores de idade e diz 
respeito sobretudo a algumas 
áreas das províncias setentrio-
nais de Raqqa e Hasakah.

Segundo as autoridades de 
Rojava, há muitos deslocados 
dormindo na rua ou em escolas 
por causa da falta de assistência 

humanitária, já que a maior 
parte das organizações inter-
nacionais deixou a região. O 
governo local ainda apelou às 
Nações Unidas, à Liga Árabe 
e à União Europeia para que 
intervenham “imediatamente” 
para fornecer apoio médico e 
logístico aos curdos. 

A ofensiva turca começou na 
última quarta-feira (9), após os 
Estados Unidos terem anuncia-
do a retirada de suas tropas do 
nordeste da Síria.

O objetivo de Ancara é en-
cerrar o domínio dos curdos na 
fronteira entre os dois países e 
enviar milhões de refugiados 
sírios para a região (ANSA).

Sírios assistem a bombardeio da Turquia contra curdos.

O Instituto Ortopédico Ri-
zzoli, em Bolonha, na Itália, 
realizou pela primeira vez 
na história da medicina um 
transplante de vértebra. O 
procedimento foi realizado em 
setembro em um paciente de 77 
anos de idade que sofria de cor-
doma, um tumor ósseo. Foram 
substituídas quatro vértebras 
do paciente, que estavam pre-
servadas no banco de tecidos 
musculoesqueléticos da região 
da Emília-Romana.

De acordo com Alessandro 
Gasbarrini, diretor de cirur-
gia vertebral, oncológica e 
degenerativa, o paciente está 
bem e recebeu alta. “Ele fi cou 
conosco por 15 dias para con-
trole. Depois, foi encaminhado 
para outro departamento de 
fi sioterapia, onde se levantou 
novamente para ter uma vida 

o mais normal possível”, disse 
Gasbarrini.

O médico ainda revelou que 
a cirurgia durou cerca de 12 
horas e mobilizou cerca de 20 
pessoas na sala de operação. 
“Reconstruímos a coluna ver-
tebral da maneira mais seme-
lhante à conformação natural, 
restaurando uma anatomia 
perfeita graças à implantação 
de um osso com a mesma 
estrutura da que tivemos que 
remover devido ao tumor”, 
afi rmou Gasbarrini.

O presidente da região da 
Emília-Romana, Stefano Bo-
naccini, celebrou o resultado 
positivo da operação. “Um 
resultado extraordinário, que 
representa um ponto de virada 
na história dos transplantes na 
Itália e no mundo”, comemorou 
o político de 52 anos (ANSA).

Procedimento foi feito na cidade de Bolonha,

na Emília-Romana.

O secretariado da Organi-
zação para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico 
(OCDE) lançou uma propos-
ta para mudar o sistema de 
tributação, considerando as 
especifi cidades da economia 
digital e de companhias que 
se benefi ciam da internet e 
oferecem bens e serviços em 
outros países sem pagar impos-
tos correspondentes ou sendo 
menos taxadas do que nos seus 
países de origem. 

É o caso de diversas plata-
formas digitais atuando em 
numerosos países, mas sem 
que as receitas auferidas desses 
negócios sejam consideradas. 
Somente no Brasil, por exem-
plo, o Facebook possui mais 
de 130 milhões de usuários. Já 
o Youtube, do Google, chega a 
100 milhões de brasileiros. A 
proposta faz parte do compro-
misso de uma força-tarefa sobre 
economia digital reunida em 

Somente no Brasil, por exemplo, o Facebook possui mais

de 130 milhões de usuários.
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Antonio Cruz/ABr

O então todo poderoso

ex-ministro Geddel Vieira Lima.
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Equipes de resgate e a Defesa Civil trabalham no local com a 

ajuda de cães farejadores e drones.

Jose Eleomar/DN/Reuters

O prefeito da cidade de Forta-
leza, Roberto Cláudio, prestou 
solidariedade aos familiares e 
vítimas do desabamento do 
prédio Andrea e prometeu 
que os cidadãos terão uma 
“resposta clara a respeito das 
responsabilidades de pessoas 
envolvidas no acidente”.

Até a tarde de ontem (15), 
um óbito foi confi rmado e ao 
menos nove pessoas foram 
resgatadas com vida, sendo um 
jovem de 20 anos e uma senhora 
de 60 anos. Cerca de 10 vítimas 
ainda estavam desaparecidas. 

De acordo com o prefeito, ór-
gãos de fi scalização urbana não 
tinham nenhuma informação 
sobre obras em andamento no 
edifício. Equipes de resgate e a 
Defesa Civil trabalham no local 

Os ministros Edson Fachin 
e Celso de Mello, da Segunda 
Turma do STF, votaram pela con-
denação do ex-ministro Geddel 
Vieira Lima, e de seu irmão, o 
ex-deputado Lúcio Vieira Lima, 
pelos crimes de lavagem de 
dinheiro e associação criminosa. 
Há quatro sessões, o colegiado 
julga o caso relacionado aos R$ 51 
milhões em espécie encontrados 
em um apartamento em Salvador, 
em 2017. Até o momento, dois 
dos cinco votos dos integrantes 
da Turma foram proferidos. 

Na sessão de ontem (15), 
somente o voto de Mello foi pro-
ferido. A previsão é que o julga-
mento seja fi nalizado na próxima 
terça-feira (22).  Faltam votar 
os ministros Ricardo Lewando-
wski, Gilmar Mendes e Cármen 

Secretariado da OCDE lança consulta 
sobre tributação da economia digital

valor sem precisar estabelecer 
bases físicas em países distintos 
das suas matrizes.

“Alguns modelos de negócio 
altamente digitalizados po-
dem requerer contribuições 
substanciais para utilizar uma 
plataforma online gerando va-
lores grandes negócios mas, no 
tocante às regras tributárias, a 
jurisdição de um determinado 
país pode não ter nenhum direi-
to sobre nenhuma das receitas 
geradas”, diz o documento. 

Um novo cenário deveria 
permitir a taxação por países 
onde os negócios são feitos 
e nos quais os consumidores 
estão localizados (como com-
pradores do Mercado Livre ou 
usuários do Uber no Brasil). 
O Google admitiu que paga a 
maioria de seus impostos no 
país de origem, os Estados 
Unidos, mas alegou que tal 
prática é resultado do modelo 
adotado historicamente (ABr).

torno da OCDE e do G20 para 
discutir formas de tributação 
mais justas no ambiente online.

Em documento publicado em 
março deste ano, a OCDE apon-
tou três características princi-
pais dos modelos de negócio da 
economia digital. A primeira é 

a capacidade de alcançar mui-
tos mercados sem a demanda 
de presença física. A segunda 
envolve a presença grande de 
ativos intangíveis. A terceira 
pontua o papel chave dos dados 
e dos usuários nas atividades 
realizadas. Essas fi rmas criam 

Itália faz 1º transplante 
de vértebra

na história da medicina

Ofensiva da Turquia na Síria 
já gerou 275 mil deslocados

Prefeito de Fortaleza 
investigará 

desabamento de prédio

STF tem dois votos pela 
condenação de Geddel

Lúcia.  Ao se manifestar sobre o 
caso, Celso de Mello votou pela 
condenação de Geddel e Lúcio 
Vieira Lima por entender que os 
acusados ocultaram recursos no 
apartamento e investiram irregu-
larmente cerca de R$ 12 milhões 
em uma construtora de imóveis 
de alto padrão na capital baiana. 

Na sessão de 1º de outubro, o 
relator do caso, Edson Fachin, 
também votou pela condenação 
dos irmãos e pela absolvição do 
ex-assessor de Lúcio Vieira, Job 
Brandão, e do empresário Luiz 
Fernando Costa Filho, sócio da 
construtora que recebeu inves-
timentos de Geddel.  Além do 
dinheiro encontrado, mais R$ 
12 milhões teriam sido lavados 
por Geddel e Lúcio por meio de 
investimentos em imóveis de alto 
padrão em Salvador, em empre-
endimentos da empresa Cosbat, 
administrada por Luiz Fernando 
Machado.

No início do julgamento, o 
advogado Gamil Föppel, repre-
sentante da família, disse que 
Geddel está preso há dois anos e 
que o MPF nunca se conformou 
com a liberdade do ex-ministro. 
O advogado também criticou 
a perícia feita pela PF, que não 
teria seguido os trâmites legais ao 
encontrar fragmentos de digitais 
de Geddel em um saco de plástico 
que continha dinheiro (ABr).

com a ajuda de cães farejadores 
e drones, para a localização de 
pessoas soterradas. Ao todo, 11 
ambulâncias do Samu fi zeram o 
deslocamento de vítimas para 
o Instituto Doutor José Frota. 
Segundo Cláudio, há equipes 
de psicólogos e assistentes 
sociais para apoio dos parentes 
das vítimas. 

Em publicação no Facebook, 
o governador do Ceará, Camilo 
Santana, afi rmou que determi-
nou o uso de toda a força opera-
cional do Corpo de Bombeiros, 
da Defesa Civil, do Samu e de 
todos os órgãos estaduais que 
possam colaborar no socorro 
às vítimas do desabamento. O 
Conselho Regional de Enge-
nharia e Agronomia do Ceará 
(Crea-CE), por sua vez, afi rmou 
ter sido notifi cado de que o 
prédio que desabou passaria 
por obras de manutenção.

O presidente do órgão, Ema-
nuel Maia Mota, informou que o 
profi ssional responsável pela obra 
registrou, junto ao conselho, a 
necessária Anotação de Respon-
sabilidade Técnica (ART) - docu-
mento que defi ne os responsáveis 
técnicos pelo empreendimento 
de engenharia, arquitetura e 
agronomia (ANSA/ABr).


