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Países ricos bloqueiam quebra de patentes de
remédios contra Covid-19 na OMC, dizem fontes 

MUNDO

Países desenvolvidos reiteraram nesta sexta-feira
suas oposições à proposta de quebrar as patentes dos
remédios contra Covid-19, afirmaram três fontes da
área comercial, apesar da pressão em busca de uma
exceção para facilitar o acesso dos países mais po-
bres.

Apoiadoresdaquebra dapatente dizemqueas regras
atuais depropriedade intelectual (IP, sigla em inglês)
criam barreiras ao acesso a remédios e vacinas a um
preço razoável e querem que as restrições sejam ali-
viadas, como foram durante a epidemia de AIDS.

Mas a oposição de União Europeia, Estados Unidos e
algumas outras nações desenvolvidas, em uma reu-
nião, nesta sexta-feira, significa que a proposta que
deveria ser apresentada ao Conselho Geral da Or-
ganização Mundial do Comércio (OMC), no pró-
ximo mês, provavelmente irá fracassar.

"Se os países ricos preferem lucro a vidas, eles vão
matar isso ao amarrá-lo a tecnicalidades", disse um
delegadoapoiando apropostaequeparticipou dareu-
nião a portas fechadas.

A OMC, com 164 membros, precisa concordar por
consenso, a menos que membros aceitem progredir
para uma votação, o que é uma medida excepcional.

Uma segunda fonte da área comercial afirmou que
países em desenvolvimento negaram que os direitos
de propriedade intelectual estavam criando barreiras,
dizendo que a suspensão "era não apenas des-
necessária, mas também prejudicaria os esforços co-
laborativos que estão em andamento para enfrentar a
pandemia".

Missões diplomáticas dos Estados Unidos e da União
Europeia em Genebra não responderam ime-
diatamente ao pedido por comentários.

A proposta foi inicialmente apresentada por Índia e
África do Sul, em outubro. Desde então, a China, que
tem cinco candidatas a vacina em estágios finais de
testes, expressou seu apoio, assim como dúzias de
outros membros da OMC, a maioria de países em de-
senvolvimento.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) afirmou
que apoia enfrentar barreiras de acesso a remédios
contra Covid-19, assim como a nigeriana Ngozi
Okonjo-Iweala, selecionada por um painel para ser a
próxima diretora-geral da OMC.

O lobby fora do órgão global de comércio também se
intensificou.

Esta semana, mais de 100 organizações da sociedade
civil escreveram a legisladores da UE pedindo que
eles apoiem a quebra das patentes.

A administradora sênior de política e assuntos ju-
rídicos da instituição de caridade médica francesa
MSF, Yuanquiong Hu, afirmou que os dados po-
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Continuação: Países ricos bloqueiam quebra de patentes de remédios contra Covid-19 na OMC, dizem fontes 

sitivos recentes das vacinas contra Covid-19 de em-
presas farmacêuticas norte-americanas aumentaram
a urgência da quebra das patentes.

"Há um modelo hierárquico, e estão pedindo que os
países mais pobres fiquem com as sobras", disse.
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Google assina acordo de direitos autorais com 6
jornais franceses 

MERCADO

O Google assinou acordos de direitos autorais com
seis jornais e revistas franceses, incluindo os diários
Le Monde e Le Figaro, disse a empresa na quinta
(19).

Em outubro, a Justiça francesa decidiu que a big tech
deveria negociar com as empresas de comunicação
da França pelo uso de trechos do conteúdo que elas
produzem.

A agência decontroledeconcorrência do país tomara
essa decisão em abril, quando a França ratificou em
lei nacional novas regras da União Européia que dão
mais proteçãodedireitos autorais às empresas demí-
dia para notícias exibidas em mecanismos de busca e
redes sociais.

À época, a empresa afirmou que, desde antes do jul-

gamento, "aprioridade continua sendo chegar a um
acordo com as editoras e agências de notícias fran-
cesas".

Com a decisão favorável na França, os grupos de mí-
dia do país devem pressionar outros gigantes de tec-
nologia, como a Apple.

Editores franceses e europeus notificaram a Apple
em outubro de que os termos de serviço da App Store
estão deixando as empresas "em situação de absoluta
dependência econômica para a distribuição de seu
conteúdo no iPhone".

Carta afirma que a comissão de 30% da Apple sobre
as vendas feitas via aplicativos naplataforma eaproi-
bição de "formas alternativas de pagamento fora do
aplicativo" levam a maior concentração de mercado.
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