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Dupla é detida em Itatiaia com R$ 14 mil em
produtos piratas comprados na 25 de Março 

SUL DO RIO E COSTA VERDE

Divulgação/PRFPRF abordou veículo na Via Dutra, na altura de ItatiaiaDivulgação/PRFProdutos eram transportados em 14 pacotes

Divulgação/PRF

PRF abordou veículo na Via Dutra, na altura de Itatiaia

Divulgação/PRF

Produtos eram transportados em 14 pacotes

Jovens estavam com 800 peças de vestuário, como
bonés, bermudas, camisas ecarteiras com indícios de
falsificação de marcas famosas. Ideia era revender
em Nova Iguaçu.
Dois jovens foram flagrados no fim da tarde de sex-
ta-feira (16) transportando produtos com indícios de
falsificaçãodemarcas famosasem umcarro. A abor-
dagem, que faz parte da Operação Rota Segura 2019,
aconteceu em um trecho da Via Dutra que passa por
Itatiaia, no Sul do Rio de Janeiro.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, foram
encontrados 14 pacotes com aproximadamente 800
peças de vestuário, como bonés, bermudas, camisas
e carteiras com logotipos de marcas famosas.

O motorista, de 23 anos, e o passageiro, de 25, dis-
seram que compraram as mercadorias em comércios
na Rua 25 de Março, em São Paulo. Segundo eles, o
valor gasto foi de R$ 14 mil. A ideia era repassar os
produtos para que ambulantes vendessem em Nova
Iguaçu, na Baixada Fluminense.

Os dois foram detidos e levados para a delegacia de
Itatiaia.
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Ministros da Cidadania e da Casa Civil se opõem a
liberar o plantio da maconha 

O ministro da Cidadania, Osmar Terra (MDB), vol-
tou a criticar, nesta sexta-feira, 16, o presidente da
Anvisa, o ex-deputado federal William Dib, por pro-
posta sobre o plantio de cannabis para produção de
medicamentos e pesquisa. Em entrevista à CBN, o
ministrodaCasaCivil,Onyx Lorenzoni, também dis-
se se opor à medida.

"Acho que esse presidente não está servindo aos in-
teresses da saúde pública", afirmou Terra em evento
no Palácio do Planalto. No entanto, o titular do Mi-
nistério da Cidadania disse não ter responsabilidade
por eventual substituição de chefe da agência. "Isso
tem de ser perguntado ao ministro da Saúde (Luiz
Henrique Mandetta)".

O governo Bolsonaro é contra a proposta da Anvisa
para plantio de cannabis, mas defende facilitar a im-
portação de produtos à base de canabidiol, uma das
substâncias da planta da maconha.

O presidente da Anvisa, Dib, é o relator da proposta.
As críticas do governo fizeram subir as apostas de
que ele seria retirado da chefia para a entrada do con-
tra-almirante Antonio Barra Torres, recém-nomeado
diretor da autarquia.

Em junho,aAnvisaabriu uma consulta públicasobre
o tema, que se encerra em 19 de agosto. O próximo
passo évotar nadiretoria colegiada, formada por cin-
co membros, uma proposta consolidada para liberar
o plantio de maconha no Brasil para fins medicinais.
Dib promete encerrar a discussão até outubro. Além

do plantio, aAnvisa sugereo registro simplificado de
medicamentos à base de cannabis.

Casa Civil

Em entrevista à rádio CBN, nesta sexta, 16, o mi-
nistro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, reforçou a po-
sição do Planalto contrária ao plantio. "O que tem de
ser feito rapidamente é retirar toda essa burocracia,
retirar carga de imposto. O País tem de tornar ágil a
chegada do remédio", disse.

O ministro, porém, não afirmou como o governo de-
ve agir para desburocratizar a importação. Disse que
antes espera a discussão na Anvisa se encerrar.

Para Lorenzoni, a produção no Brasil pode ser feita
com insumos farmacêuticos sintéticos, ou seja, sem
trazer a planta da maconha. O discurso é diferente da-
quele dito pela Casa Civil em junho, ao site Jota,
quando a pasta defendeu a importação da planta para
a fabricação de remédios no País.

Segundo Lorenzoni, "algumas pessoas" levaram até
ele a proposta de trabalhar com o Hemp, uma va-
riedade da maconha que possui baixo teor de THC,
substância psicoativa. O ministro disse que estas al-
ternativas ainda estão em segundo plano. "Toda a
condução que vamos dar na consulta da Anvisa, e de-
pois no ministério, é para facilitar a chegada do re-
médio no Brasil", declarou.

A Anvisapropõe a plantação de cannabis em uma es-
pécie de bunker, fortemente vigiado, protegido por
portas duplas. Apenas empresas poderiam entrar no
negócio e os antecedentes criminais dos sócios se-
riam analisados.

As regras sugeridas pela Anvisa foram consideradas
restritivas por associações de pacientes e empresas
menores. Ainda assim, o ministro Osmar Terra já de-
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Continuação: Ministros da Cidadania e da Casa Civil se opõem a liberar o plantio da maconha 

clarou em entrevistas que os diretores da Anvisa tra-
balham, na verdade, pela liberação recreativa das
drogas.

Lorenzoni não citou diretores da agência em en-
trevista à CBN, mas disse que o governo não pode
abrir portas ao plantio no Brasil. O ministro apro-
veitou para afirmar que "certas autoridades que co-
mandaram o Brasil" tiveram "olhar generoso" para a
entrada do crack no País, segundo ele, fornecido pela
guerrilha das Forças Armadas Revolucionárias da

Colômbia (Farc).

Tópicos

liberação maconha plantio

Comentar no

Assine! Confira todos os descontos em assinaturas
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Velodyne registra reclamação de violação de patente
junto à ITC contra a Hesai e a RoboSense 

Autor: DINO

Data de Publicação: 16/08/2019

A Velodyne Lidar, Inc. apresentou uma reclamação
de violação de patente juntoàComissão de Comércio
Internacional dos EUA (ITC) contra a Hesai Pho-
tonics Technology Co., Ltd. e a Suteng Innovation
Technology Co., Ltd. (também conhecida como Ro-
boSense) por violações da seção 337 da Lei Tarifária
de1930, que torna ilegaisos métodos injustosdecon-
corrência e importação decertos produtos para os Es-
tados Unidos. No início desta semana, a Velodyne
também registrou reclamações de violação de pa-
tente contra a Hesai e a RoboSense no Tribunal
Distrital Norte-Americano do Distrito Norte da Ca-
lifórnia.

Este comunicado deimprensa incluimultimédia. Ve-
ja o comunicado completo aqui: https://www.busine
s swire.com/news/home/20190816005433/pt/

Velodyne Lidar?s Alpha Puck?, Ultra Puck? and
Puck? surround view sensors (left to right). (Photo:
Business Wire)

A Velodyne está solicitandoàITC que investigue es-
ses fabricantes de lidar por importarem e venderem
ilegalmente sensores lidar queviolama tecnologia li-
dar patenteada da Velodyne (patente US 7.969.558).
A Velodyne solicita que a ITC emita ordens de ex-
clusão limitadas permanentes e ordens de cessação e
desistência contra a Hesai e a RoboSense para im-
pedir a importação e a venda de dispositivos e pro-
dutos rotativos 3D lidar nos Estados Unidos que
violam a tecnologia lidar patenteada da Velodyne.

?A Velodyne Lidar Inc. éa inventorado lidar devisão
surround?, disse David Hall, fundador e diretor exe-

cutivo da Velodyne Lidar, Inc. ?Somos uma empresa
baseada em invenções e defendemos vigorosamente
nossa propriedade intelectual para nos permitir con-
tinuar investindo e inovando nossa tecnologia.?

Sobre a Velodyne Lidar

A Velodyne oferece soluções lidar inteligentes e po-
derosas para autonomia e assistência ao condutor.
Com sede em San José, Califórnia, a Velodyne é co-
nhecida em todo o mundo por seu portfólio de re-
volucionárias tecnologias de sensores lidar. O
diretor executivo e fundador da Velodyne, David
Hall, inventou os sistemas lidar devisãosurround em
tempo real em 2005 como parte da Velodyne Acous-
tics. A invenção do Sr. Hall revolucionou a per-
cepção e autonomia para nova mobilidade,
mapeamento, robótica e segurança automotiva. A li-
nha de produtos de alto desempenho da Velodyne
incluiuma grande variedade desoluçõesdesensores,
incluindo o economicamente acessível Puck?, o ver-
sátil Ultra Puck?, o Alpha Puck? para autonomia
avançada, o Velarray?otimizado para ADAS eo Vel-
la?, revolucionário software para assistência ao con-
dutor.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão
oficial autorizada. As traduções são fornecidas ape-
nas como uma facilidade e devem se referir ao texto
no idioma original, que é a única versão do texto que
tem efeito legal.

Ver aversãooriginalem businesswire.com: https://w

ww.businesswire.com/news/home/20190816005433/
pt/

Contato:
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