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Anvisa adia para o dia 15 a votação sobre cultivo da
maconha medicinal 

BRASIL

(foto: Guillermo Legaria/AFP) Diretores da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)
decidiram apresentar alterações no texto das re-
soluções sobre o cultivo de Cannabis medicinal, que
culminou no adiamento da votação sobre o tema. A
agência anunciou a prorrogação desta segunda-feira
(7/10) para 15 de outubro.

Segundo a Anvisa, as alterações precisam ser ana-
lisadas pela área técnica eaProcuradoria do órgãoan-
tes de serem votadas. A matéria dispõe sobre cultivo
e registro de medicamentos à base de maconha.

Uma consulta pública, realizada pelo órgão em agos-
to, revelou que aproximadamente 1.154 das con-
tribuições tinham maioria favorável. O próximo

passo agora é uma votação com os integrantes de alto
escalão do órgão e Diretoria Colegiada da Anvisa.

* Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca
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Governo zera imposto de importação de 147
produtos 

A Secretaria Especial de Comércio Exterior e As-
suntos Internacionais do Ministério da Economia
(Secint/ME) zerou as alíquotas para compras no ex-
terior de 147 máquinas e equipamentos industriais,
bens de informática e telecomunicação, sem pro-
dução no Brasil. Ao todo, são 136 bens decapital e11
bens de informática e telecomunicação, usados prin-
cipalmente em indústrias dos setores de alimentos,
remédios, plástico,decerâmica,metais,madeira ees-
tamparia, entre outros.

As portarias que zeraram as tarifas foram publicadas
no Diário Oficial da União da última segunda-feira
(1º/10) eentraram em vigornesta quinta-feira. Asalí-
quotas, que chegavam a até 16%, serão reduzidas pa-
ra zero até dezembro de 2021. A Portaria Secint
3.533, elaborada com base em análise realizada pela
Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e
Competitividade do Ministério da Economia (Se-
pec/ME), traz adescriçãode136 bens decapital - sen-
do 135 novos e uma renovação - que tiveram redução
de até 14% para zero no Imposto de Importação. Já a
Portaria Secint 3.534 contém 11 novos ex-tarifários
para bens de informática e telecomunicações, que ti-
veram redução de alíquotas de até 16% para zero.

Com a nova lista, já foram aprovados, neste ano,
2.514 ex-tarifários pelo Ministério da Economia. O
objetivodamedidaé reduzir o custode investimentos
produtivos no Brasil e incentivar a geração de em-
pregos no país. O regime de ex-tarifários é uma ação
do governo federal que visa estimular os in-
vestimentos destinados à ampliação e reestruturação
do setor produtivo nacional de bens e serviços, por
meio da redução temporária da alíquota do imposto
de importação de bens de capital e bens de in-
formática e de telecomunicações que não contam
com produção nacional equivalente.

Protocolo de Madri para registro de marcas

Já está vigorando no Brasil o chamado Protocolo de
Madri. O tratado internacional ao qual o país aderiu
no início de julho estabelece as regras para o registro
internacional de marcas, facilitando os trâmites bu-
rocráticos para as empresas dos atuais 105 paí-
ses-membros patentearem suas marcas nos demais
países signatários do protocolo. Segundo o Instituto
Nacional de Propriedade Intelectual (Inpi), o Pro-
tocolo de Madri simplifica o processo de registro de
marcas, já que os solicitantes passam a trabalhar com
apenas um pedido internacional. Esta simplificação
reduz custos e permite aos interessados conhecer o
conjunto de marcas registradas em todos os países
signatários em uma única plataforma.

Ainda de acordo com o Inpi, em cada país-membro,
o exame do pedido de marcas seguirá as legislações
nacionais, mas, a partir da entrada em vigor do pro-
tocolo, a solicitação precisa ser avaliado em até 18
meses.O Inpigaranteque,atualmente, consegue res-
ponder aos pedidos de marcas em menos de oito me-
ses. A adesão brasileira ao pacto foi defendida pelo
setor industrial, tendo inclusive sido apontada como
uma das prioridades das propostas que a Con-
federação Nacional da Indústria (CNI) apresentou
aos candidatos à Presidência da República que dis-
putaram as eleições de 2018. Para a entidade, esta era
uma oportunidade que motivaria o Brasil a reduzir
seus prazos para exame de pedido de registro de mar-
ca - o que, então, levava, em média, 24 meses, se-
gundo a CNI. "A adesão do Brasil ao Protocolo de
Madrid beneficiará, em especial, empresas bra-
sileiras de pequeno e médio portes, que passarão a ter
suas marcas protegidas no exterior mais facilmente",
aponta a entidade no documento com suas propostas.
As regras do acordo estabelecem que os termos do
acordo devem entrar em vigor três meses após o de-
pósito do termo de adesão - no caso do Brasil, nesta
quarta-feira.

Brasil e Argentina têm acordo automotivo
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Continuação: Governo zera imposto de importação de 147 produtos 

Brasil e Argentina assinaram na quinta-feira (3), em
Montevidéu, o acordo comercial para o setor au-
tomotivo. O tratado prevê o livre comércio de bens
automotivos, a partir de 1º de julho de 2029, sem
quaisquer condicionalidades. Até que se atinja o liv-
re comércio em definitivo, o pacto prevê aumentos
graduais, com efeitos imediatos, dos volumes in-
tercambiados sem a cobrança de tarifas. A ne-
gociação foi concluída no dia 6 de setembro, no Rio
de Janeiro, pelos Ministros da Economia do Brasil,
Paulo Guedes, e da Produção e Trabalho da Ar-
gentina, Dante Sica e agora firmado pelos di-
plomatas dos dois países.

Os acordos anteriores entre Brasil e Argentina para o
setor automotivo vinham sendo renovados pe-
riodicamente. O novo texto, no entanto, tem validade
indeterminada. Os produtos automotivos cor-
respondem à metade do comércio de bens entre os
dois países. Em 2018, as exportações brasileiras des-
se setor para a Argentina chegaram a US$ 7,5 bi-
lhões. Em nota conjunta, os Ministérios da
Economia e das Relações Exteriores informaram que
o acordo traz segurança jurídica e previsibilidade de
investimentos para importante parcela da indústria
nacional. Segundo as duas pastas, o tratado também
facilitará a adequação do setor automotivo à união
aduaneira do Mercosul, onde os demais produtos cir-
culam sem tarifas e são exportados para fora do bloco
com tarifas externas comuns.

Vinícola Aurora triplica exportações de suco

As expectativas da Vinícola Aurora em relação ao
seu suco de uva integral no mercado externo não po-
deriam ser mais positivas. Com base nos recentes re-
sultados, a maior vinícola do Brasil espera chegar ao
final de 2019 com um volume exportado de suco de
uva integral 400% maior que o resultado do ano pas-
sado. A empresa espera fechar novos negócios nesta
semana, durante a 2ª Wine South America - feira in-
ternacional do vinho realizada em Bento Gonçalves,
de 25 a 27 de setembro - quando receberá 27 im-
portadores de 13 países, sendo alguns dos destinos

para os quais já exporta com sucesso.

Foram exportadas 142.308 garrafas do produto de ja-
neiro a agosto deste ano, mais que o triplo em relação
ao igual período do ano passado e 60% a mais em re-
lação aos 12 meses de 2018 (56.891 litros). Nestes 8
meses, o suco seguiu para 9 países, 5 deles novos
compradores do produto: Argentina, África do Sul,
Portugal, Reino Unido eChina. Como suco deuvain-
tegral a Aurora conquistou 7 novos clientes nesses
mercados. Na China são 3 clientes compradores do
suco (marcas Casa de Bento e Brazilian Soul, ex-
clusiva para exportação). Além dos novos mercados,
o suco de uva integral da Aurora segue presente no
Canadá, em Curaçao, naBolívia, em Taiwan, nos Es-
tados Unidos e no Paraguai. "Ainda este ano teremos
o lançamentodeste produtonoEquador", adianta Ro-
sana Pasini, gerente de Exportação e Importação da
Vinícola Aurora. Em julho, o suco integral Casa de
Bento foi lançado em Portugal e no Reino Unido,
com diversas ações em pontos de venda nesses dois
novos mercados e também nos Estados Unidos e no
Paraguai, dois dos países que já o importavam.

Acordo entre Brasil e Suíça já está em vigor

O Acordo Internacional Bilateral de Previdência So-
cial entre o Brasil e a Suíça, que amplia a cobertura
aos trabalhadores vinculados aos regimes pre-
videnciários dos dois países e evita a bitributação em
casos de deslocamentos temporários, já está em vi-
gor. O acordo foi promulgado na última quarta-feira
(2/10), em edição extra do Diário Oficial da União,
por meio do Decreto nº 10.038. Os interessados que
tenham cumprido os requisitos podem requerer os
benefícios de pensão por morte, aposentadoria por
idade e aposentadoria por invalidez. As regras do
acordo valem para pessoas que estão ou já estiveram
sujeitas à legislação deumou deambosos paísescon-
tratantes e para aqueles que possuem direitos de-
rivados delas, independentemente da sua
nacionalidade - além, claro, de quem vier a se en-
quadrar nessas situações no futuro.
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De acordo com o Ministério das RelaçõesExteriores,
atualmente 57,5 mil brasileiros moram na Suíça, e
7,2 mil suíços vivem no Brasil. O acordo pre-
videnciário entre os dois países foiassinadoem 2014,
seu objetivo é assegurar os direitos de seguridade so-
cial previstos nas legislações de ambos os países, de
maneira que o tempo de contribuição de brasileiros
na Suíça e de suíços no Brasil possa ser totalizado pa-
ra fins previdenciários.

Portos brasileiros têm queda em cargas

A movimentação no setor portuário brasileiro apre-
sentou uma queda de 3,29% no primeiro semestre na
comparação com o mesmo período do ano passado,
quando foram movimentados 513 milhões de to-
neladas, contra 530,5 milhões em igual período de
2018. O balanço com os números do setor foi apre-
sentado pela Agência NacionaldeTransportes Aquá-
ticos (Antaq). No primeiro semestre de 2019, os
terminais de uso privado responderam pela mo-

vimentação de 337 milhões de toneladas, registrando
queda de 4,04%. Já os portos públicos mo-
vimentaram 176 milhões de toneladas, com
decréscimo de 1,83%. Segundo a Antaq, das nove
principais instalações portuárias do país, oito ti-
veram retração na movimentação de cargas no pri-
meiro semestre, na comparação com o mesmo
período de 2018.

Contato com o colunista: pie-
trobelliantonio0@gmail .com

Colunista

Antonio Pietrobelli

Negócios Internacionais
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Aberta inscrições para workshop "Redação de
Patentes - Além dos Guias" 

Nos dias 7 e 8 de novembro será realizado, na UEMS
(Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), uni-
dade de Dourados, o workshop "Redação de Patentes
- Além dos Guias", destinado a pesquisadores, in-
ventores, empreendedores e, principalmente, pro-
fessores e profissionais dedicados ao
compartilhamento de conhecimentos, in-
dependentemente de conhecimento prévio sobre
patentes. O evento será no anfiteatro do Bloco A, na
Cidade Universitária.

A realização é do Nipi (Núcleo de Inovação e
Propriedade Intelectual) da UFGD (Universidade
Federal da Grande Dourados) e o workshop será mi-
nistrado pelo empresário Henry Suzuki, inventor, es-
pecialista em patentes e idealizador do projeto. O
objetivo do evento é disseminar conhecimentos so-
bre propriedade intelectual, inovação, busca e
redação de patentes.

As pré-inscrições já estão abertas e seguem até o dia

17 de outubro. A participação é gratuita e limitada ao
número de vagas. Para se inscrever, acesse o link:
www. axonal.com.br/inscricoes.php?evento=202.
Os participantes deverão levar 1 kg de alimento não
perecível (exceto sal e açúcar) ou um agasalho para
doação.

O cadastramento dos pré-inscritos será realizado no
local do evento, das 8h30 às 9 horas. Como as vagas
são limitadas, é imprescindível a pré-inscrição no si-
te e aprovação prévia pelo comitê organizador. As
atividades terão início pontualmente às 9 horas.

Mais Informações

DivisãodeInovação ePropriedade Intelectual daUF-
GD nipi@ufgd.edu.br

Tel.: (67) 3410-2729

Da Redação
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