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Indústria quer pesquisa e produção de cosméticos
com maconha no Brasil - 

Últimas notícias São Paulo

Para além do uso medicinal da maconha debatido no
setor farmacêutico, as empresas de cosméticos se in-
teressam cada vez mais pelo tema, segundo a Abih-
pec (associação das indústrias de higiene e beleza).
No foco estão a criação de produtos usados no com-
bate de rugas e cremes anti-inflamatórios.

A Anvisa ainda não estuda regular cosméticos à base
daerva. Segundo aAbihpec, o setor, casoautorizado,
está disposto a importar óleo feito da planta, sem TH-
C, substância psicoativa, evitando a resistência que
haveria caso a maconha fosse plantada aqui.

A entidade afirma que uma demora para o aval a pes-
quisas na área pode levar o Brasil a se atrasar no de-

senvolvimento de estudos que levem ao lançamento
de novos produtos.

Uma alternativa que pode ser adotada pelas bra-
sileiras com atuação internacional para lidar com a
situação é fazer parcerias com universidades es-
trangeiras.

Leia a coluna na íntegra aqui.

Painel S.A.

Jornalista, Joana Cunha é formada em administração
deempresas pela FGV-SP.Foi repórter deMercado e
correspondente da Folha em Nova York.

Filipe Oliveira
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Indústria farmacêutica tradicional se aproxima de
maconha - 20/10/2019 - Painel S.A. 

Prescrição médica Assunto mais badalado do mer-
cado farmacêutico nos últimos meses, a maconha
medicinal ainda é tratada com discrição pelas gi-
gantes da indústria no Brasil. Mas, sem alarde, in-
vestidores tradicionais do ramo de medicamentos
começam a olhar. No fim de 2018, membros de fa-
mília acionista do Aché registraram na junta
comercial de São Paulo uma empresa de cannabis. A
informação, poucoconhecida nosetoraté agora, aler-
ta concorrentes que chegaram aqui há mais tempo.

Bula Adalmiro DellapeBaptistaNetto eRodrigoDel-
lape Batista, de uma das famílias fundadoras do
Aché, são sócios da empresa Cannabis Brasil, que
tem entre suas descrições comércio varejista de pro-
dutos homeopáticos, sem manipulação de fórmulas.

Embrião Procurado pela coluna para dar detalhes so-
bre a empresa, o Aché diz que não se posiciona a res-
peito de iniciativas de famílias acionistas. Afirma
que estuda a possibilidade de entrar no novo mer-
cado. "O projeto ainda é embrionário e não temos
muito a dizer a respeito", diz em nota.

Turma No sentido inverso, jovens empresas de ma-
conha no país buscam se posicionar ao lado da gran-
de indústria. Quatro delas se associaram ao
Sindusfarma, sindicato do setor que reúne gigantes
como EMS e Eurofarma.

Aterrissagem As novatas na entidade são Na-
tuscience, Cansortium, VerdeMed e Canopy (S-
pectrum), segundo o Sindusfarma.

Caminho A maconha atrai, há anos, altos executivos,
dentro e fora do setor de saúde. Marco Antonio Bo-
logna, quefoipresidentedaTam, atualLatam, era só-
cio da empresa de cannabis Entourage até julho.

Novato Theo van der Loo, que foi presidente da
Bayer no Brasil, fundou em julho a Natuscience.
Quer fazer pesquisas clínicas com o extrato porque,
segundo ele, o setor tem potencial mas carece de em-
basamento teórico no país para dar segurança a mé-
dicos, pacientes e à própria Anvisa.

Na rota No exterior, a maconha medicinal entrou ofi-
cialmente no radar da grande indústria. A suíça No-
vartis já tem acordo com a canadense Tilray, que
produz remédios a partir da erva, para distribuir pro-
dutos onde o uso medicinal é legalizado.

FreioA Anvisaadiou na terça-feira (15) uma votação
sobre a proposta que libera o plantio de Cannabis no
país para pesquisa e produção de medicamentos.
Também pediu mais prazo para analisar as regras de
registro.

Repescagem Aeroportos concedidos antes da quinta
rodada de leilões começam a se interessar por uma
possibilidadedemudançanos contratos oferecida pe-
la Anac: achancedeadotar aarbitragem para solução
de controvérsias em seus contratos.

Escolhas O aeroporto de Guarulhos já manifestou in-
teresse em participar do processo, enviando su-
gestões de câmaras de arbitragem. As manifestações
estão sendo analisadas pela Anac.

Retorno O Idec pediu abertura de processo ad-
ministrativo na Anatel solicitando que a agência re-
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considere decisão de suspender a votação para os
conselhos de usuários de telecomunicações feita em
setembro. Os órgãos avaliam a qualidade dos ser-
viços e fazem propostas de melhorias.

Futuro A ONG de defesa do consumidor também pe-
de que, se o regulamento dos conselhos for alterado,
diminuindo o número deles, a mudança passe a valer
só para eleições futuras. A Anatel diz que suspendeu
o pleito por conta da reavaliação das regras dos con-
selhos em curso.

Faro A rede Petz vai lançar em novembro uma linha
de petiscos para cães de sua marca própria, que co-
meçou com a venda de acessórios em 2017. A em-
presa quer entrar no mercado de alimentos para
bichos até o fim de 2020, com biscoitos à base de ba-
tata doce e frutas, além de ração.

Farmácia Apenas 2% das empresas de biotecnologia

no Brasil consideramqueestão no estágio mais avan-
çado de digitalização da indústria 4.0, de acordo com
levantamento da consultoria Deloitte. No setor, 71%
das companhiasdizemcontar com uma estratégia pa-
ra inovação.

Cadeiras Henrique Neves, diretor-geral do Albert
Einstein, será vice-presidente na Anahp (Associação
Nacional de Hospitais Privados) .

Freguesia O Banco Originalâ¯teve aumento de
250% na quantidade de clientes desde o começo des-
te ano. Alcançou 2,5 milhões.

com Filipe Oliveira e Mariana Grazini

Source link
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