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BRASÍLIA Acordo permite a livre circulação de cidadãos
de ambas as nacionalidades pelos dois países

Brasil e Uruguai
garantem visto
permanente
ERICK TEDESCO
A TARDE SP

O acordo é de julho de 2013,
mas apenas ontem, após um
intervalo de quatro anos, o
governo federal oficializou a
garantia de visto permanen-
te entre Brasil e Uruguai, que
permite a livre circulação de
cidadãos de ambas as nacio-
nalidades pelos dois países
sul-americanos.

Oacordoentreosvizinhos
foi assinado pelo presidente
em exercício, o senador Eu-
nício Oliveira (PMDB), que
pela primeira vez assume o
cargo de presidente da Re-
pública , enquanto Michel
Temer está na Alemanha e o
presidente da Câmara dos
Deputados, Rodrigo Maia
(PMDB), está em viagem à
Argentina.

Uma das justificativas para
a integração, de acordo com o
governo federal, é que “as
fronteiras que unem as par-
tes constituem elementos de
integração entre suas popu-
lações”.

Além disso, no entendi-
mento da União, o acordo
contribuirá para o desenvol-

vimento e para o “ajuste es-
trutural das economias me-
nores e das regiões menos
desenvolvidas” de ambos os
países. Com o visto perma-
nente, o imigrante poderá
também exercer atividades
rentáveis no outro país.

Fica estabelecido, pelo
acordo firmado entre as par-
tes, como ressalta o governo
federal no decreto publica-
do ontem no Diário Oficial
da União, que tanto brasi-
leiros como uruguaios po-
derão ter visto permanente
sem a exigência de tempo
prévio de residência tempo-
rária. Para o governo do Bra-
sil, este é o momento opor-
tuno de “ampliar oportuni-
dades” no trânsito entre os
territórios.

Documentos
O acordo ainda reduz o nú-
mero de documentos exigi-
dos para a solicitação do vis-
to permanente.

Para solicitar o visto de re-
sidência permanente, expli-
ca o governo federal, a pes-
soa deve apresentar no con-
sulado dos respectivos paí-
ses um documento de iden-

tificação pessoal.
Podem ser apresentados

passaporte válido, carteira
de identidade, documento
especial de fronteiriço ou
certidão de nascimento.

Outro documento neces-
sário para o trâmite, segun-
do consta na publicação do
Diário da União publicado
na sexta-feira, 7, é uma cer-
tidão ou declaração pessoal
que comprove ficha judicial,
penal e policial limpa no
país de origem ou onde o
solicitante esteve residindo
nos últimos cinco anos.

Uma declaração pessoal
de ausência de antecedentes
internacionais penais ou
policiais também será exi-
gida no processo.

No Brasil, os pedidos de
visto devem ser feitos junto
a representação consular
brasileira. As solicitações de
residência permanente de-
vem ser apresentadas na Po-
lícia Federal ou diretamente
na Secretaria Nacional de
Justiça. No Uruguai, os pe-
didos tramitarão na repre-
sentação diplomática uru-
guaia ou na Direção Nacio-
nal de Migração.

Marcelo Camargo / Agência Brasil/ Divulgação

Temporariamente no cargo de presidente do Brasil, Eunício Oliveira fechou acordo

Acordo de julho
de 2013 foi
oficializado
ontem pelo
presidente
em exercício

ACORDO FACILITA O
VISTO DE RESIDÊNCIA

Com o visto permanente,
o imigrante poderá
exercer atividades
rentáveis no outro país
e sem a exigência de
tempo prévio de
residência temporária

GONORREIA

Superbactéria dificulta tratamento
AMANDA SILVA
A TARDE SP

A queda no uso de preser-
vativos, incluindo na prática
de sexo oral, ajuda a disse-
minar uma superbactéria
da gonorreia e a torná-la ca-
da vez mais difícil de tratar.
O alerta foi dado pela Or-
ganização Mundial da Saú-
de (OMS) nesta sexta-feira, 7,
às vésperas do Congresso
Mundial de DST e HIV, que
começa amanhã, no Rio de
Janeiro. A Organização op-
tou por se pronunciar após
constatar que esta infecção
sexualmente transmissível
– responsável pela inferti-
lidade – está desenvolvendo
rapidamente uma forte re-
sistência aos antibióticos.

De acordo com a OMS, cer-
ca de 78 milhões de pessoas
são contaminadas a cada
ano pela doença. Em um le-

vantamento realizado no
Brasil e em mais 76 países, a
entidade constatou que a re-
sistência é “generalizada”.
Em pelo menos três casos, a
OMS alerta que a gonorreia
não teve cura. Dois deles fo-
ram registrados na Europa –
na Espanha e na França – e
outro no Japão.

No Brasil, de 6% a 30% das
variantes bacterianas não
respondem ao ciprofloxaci-

no, uma das únicas três dro-
gas existentes contra a en-
fermidade. Não há dados na-
cionais sobre a azitromicina,
e menos de 0,1% das estirpes
resistem à cefalosporina de
amplo espectro, a única ain-
da eficaz contra a gonorreia
em muitas regiões do mun-
do. Em 26 países, esse per-
centual já ultrapassa os 5%, o
que se configura uma situa-
ção de risco, segundo a OMS.
Independentemente do ní-
vel de desenvolvimento eco-
nômico, todas as nações in-
vestigadas são afetadas de al-
gum modo.

“Trata-se de uma bactéria
inteligente e, cada vez que
um novo antibiótico é in-
troduzido, ela se torna mais
resistente”, disse Teodora
Wi, responsável da agência
da ONU para Saúde e co-au-
tora do estudo sobre a re-
sistência da bactéria Neisse-

ria gonorrhoeae, que causa a
doença, publicado na revis-
ta Plos. Hoje, o único me-
dicamento que combate a
infecção é o ESC, visto que,
em 15 anos, a comunidade
médica já foi obrigada a mu-
dar de tratamento três vezes
diante da ineficiência dos
produtos e da resistência de-
senvolvida. A agência de
saúde considera o cenário
“muito preocupante”.

A OMS se associou à en-
tidade independente Inicia-
tiva Medicamentos contra as
Doenças Esquecidas para
tentar desenvolver novos an-
tibióticos. “No longo prazo,
será necessária vacina para
prevenir a gonorreia”, alerta
o diretor do Departamento
de Resistência aos Antimi-
crobianos da OMS, doutor
Marc Sprenger. Boa parte da
população desconhece os
sintomas da doença.

Doença se
espalha com
facilidade
com a queda
do uso de
preservativos

SÃO PAULO

Cobrar preços diferentes para
homens e mulheres é ilegal
GABRIELA ALBACH
A TARDE SP

A Secretaria Nacional do
Consumidor (Senacon), do
Ministério da Justiça, publi-
cou uma orientação direcio-
nada a bares e casas notur-
nas, proibindo que se cobre
valores diferentes para ho-
mens e mulheres nesses
estabelecimentos.

De acordo com a decisão, a
prática é ilegal e discrimina-
tória. “A utilização da mulher
como estratégia de marke-
ting é ilegal, vai contra os
princípios da dignidade da
pessoa humana e da isono-
mia. Os valores têm de ser
iguaisparatodosnasrelações
de consumo”, disse à impren-
sa, Arthur Rollo, secretário

nacional do Consumidor.
A fiscalização começa no

dia 5 de agosto. Em nota, o
Ministério afirmou que, a
partir desse data, homens
poderão exigir o mesmo va-
lor cobrado às mulheres, ca-
so ainda haja diferenciação.
Se o local se recusar a aceitar
o menor valor, o consumi-
dor pode acionar órgãos de
defesa para fiscalização e
autuação do local.

A medida divide opiniões.
A estudante de Enfermagem
Aylsa Campos acredita que o
preço diferente era uma das
únicas vantagens que a mu-
lher tinha. “Infelizmente
aindaacontecedasmulheres
fazerem o mesmo trabalho
que os homens, ganhando
salário mais baixo”.

LEIA A MATÉRIA NA ÍNTEGRA EM
WWW.ATARDE.COM.BR

Os pedidos de
visto devem ser
feitos junto à
representação
consular
brasileira

Cidades pedem socorro
O governo federal reconheceu ontem situação de
emergência em mais 19 municípios afetados por
desastres naturais em seis estados das regiões Sul,
Sudeste, Norte e Nordeste do país

Raul Spinassé / Ag. A TARDE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

OPresidente doSindicato dosAdministradores doEstado daBahia –SINDAEB
no uso de suas atribuições estatutárias, convoca os seus associados para no
dia 22/07/2017, às 09 horas em primeira convocação e as 9:30 em segunda e
última convocação, com qualquer numero de associados presentes, na sede
da Entidade, na Av. Tancredo Neves, 999, Edf. Metropolitano Alfa, 6º andar,
sala 601, Caminho das Árvores, CEP 41680-021, para apresentação, análise
e aprovação ou não das contas do exercício de 2016. Salvador, 08 de de julho
de 2017. Adm. Ramiro Lubián Carbalhal – Presidente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
CONCORRÊNCIA N.º 003/2017 – COSEL/OBRAS AVISO DE CONVOCAÇÃO – A Comissão Setorial
Permanente de Licitação – COSEL/OBRAS, designada através do Decreto nº 6660 de 03/02/2017,
CONVOCA a empresa 3A PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI EPP, no prazo de 2 (dois) dias, conta-
dos a partir desta publicação para pronunciamento referente aos esclarecimentos do Sr. Luis Felipe
Sousa Miranda acerca da documentação apresentada pela empresa HOLLUS SERVIÇOS TÉCNICOS
ESPECIALIZADOS na CONCORRENCIA 003/2017 - COSEL/OBRAS, cujo objeto é a Contratação de
empresa especializada em projetos sociais para executar o Projeto de Trabalho Técnico social (PTTS)
no empreendimento Residencial Parque das Algarobas I, II e III, integrantes do PMCMV. As dúvidas
poderão ser esclarecidas junto à Comissão Setorial Permanente de Licitação – COSEL/OBRAS atra-
vés do tel.: (071) 3621- 6879/6713. Marcelo Cerqueira – Presidente da COSEL/OBRAS, 07/07/2017.


