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Contrabando representa 42% do mercado de cigarros
no Mato Grosso 

No estado do Mato Grosso, 42% dos cigarros con-
sumidos são ilegais, conforme revela pesquisa rea-
lizada pelo Ipec e divulgada pelo Fórum Nacional
Contra aPirataria ea Ilegalidade (FNCP). Em 2021,
as organizações criminosas movimentaram cerca de
R$ 194 milhões com a venda do produto no estado.
Somente de ICMS o Mato Grosso deixou de ar-
recadar R$ 72 milhões. O imposto é justamente uma
das principais fontes de receita do estado para po-
líticas públicas sociais e de educação.

Dados da Receita Federal mostram que o cigarro ile-
gal representa91% dos produtos apreendidos no Ma-
to Grosso. O estado faz fronteira com a Bolívia, que
passou a ser mais explorada como rota terrestre de
contrabandopara redução de riscos. A principal mar-
ca ilegal no mercado mato-grossense é a paraguaia
FOX, responsável por 27% do mercado.

"O percentual de cigarros ilícitos segue muito alto no
paísenos estados. Isso também éumindicativo do es-
trangulamento do poder de compra do consumidor,
que não consegue ter acesso aos produtos legais de-
vidoàalta tributação do setorno país.Semestratégias
de longo prazo, o mercado ilegal segue em cres-
cimento", explica o presidente do FNCP, Edson Vis-
mona.

Cenário nacional

O caso do Mato Grosso é apenas um reflexo da di-
ficuldade brasileira em combater o mercado ilegal,
que representa48% do mercadonacional decigarros.
A mesma pesquisa Ipec estima que o mercado ilegal
de cigarros causou ao país uma sonegação fiscal de
R$ 10,2 bilhões somente em 2021 - na soma dos úl-
timos 10 anos, essa quantia chega aos R$ 86 bilhões.

Entretanto, medidas econômicas poderiam diminuir
essa desvantagem. No Brasil, os impostos sobre os
cigarros variam de 70% a 90%, dependendo do Es-
tado. Já no Paraguai, o produto é taxado em apenas
20%. Por isso, o presidente do FNCP defende o de-
bate tributário como parte da estratégia de combate à
ilegalidade. "É importante que sejam tomadas me-
didas que impactem a demanda do cigarro do crime e
não apenas medidas que se restrinjam ao combate da
oferta do produto ilegal. Para isso, a questão tri-
butária é fundamental e deve ser colocada em dis-
cussão," finaliza Vismona.

HttpsCenáriomt - Publicamos Notícias Diariamente
No Portal
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Syngenta Seedcare e Bioceres Crop Solutions
colaboram para trazer para o mercado tratamentos de

sementes biológicos inovadores 
Osclientes queprocuram soluçõesbiológicasdevan-
guarda para o tratamentodesementes se beneficiarão
de uma colaboração comercial e de Pesquisa & De-
senvolvimento global anunciada hoje entre os ne-
góciosdeSeedcaredaSyngenta Proteção deCultivos
e a Bioceres Crop Solutions (NASDAQ: BIOX), lí-
der em soluções biológicas de produtividade para os
cultivos.

Este comunicado deimprensa incluimultimédia. Ve-
ja o comunicado completo aqui: https://www.busine
s swire.com/news/home/20220916005174/pt/

Syngenta Seedcare and Bioceres Crop Solutions col-
laborate to bring innovative biological seed treat-
ments to market (Photo: Business Wire)

A Bioceres é um fornecedor-chave de inoculantes
biológicos, incluindo rizóbios, bactérias que me-
lhoram a nutrição dos cultivos e apoiam o cres-
cimento das plantas. Esta solução aplicada em
sementes ajuda culturas como a soja a capturar o ni-
trogênio da atmosfera e reduz significativamente a
necessidade de fertilizantes nitrogenados - apoiando
a agricultura regenerativa. Produtos biológicos para
tratamento de sementes como inoculantes, bio-
controles e bioestimulantes são baseados em mi-
croorganismos, seus metabólitos, extratos de plantas
e outros materiais naturais. O mercado global de tra-
tamento de sementes biológico deverá crescer de
US$ 0,6 bilhões em 2020 para US$ 1,6 bilhões até
2030.

A colaboração entre Bioceres e Syngenta se baseia
em uma parceria comercial de sucesso de mais de 20
anos na Argentina. Sob o acordo*, a Syngenta Seed-
care se tornará a distribuidora global exclusiva das
soluções biológicas de tratamento de sementes da
Bioceres - exceto na Argentina, onde continuarão no

modelo decolaboração já existente. No acordo deco-
laboração em Pesquisa & Desenvolvimento de longo
prazo, as empresas atuarão conjuntamente no de-
senvolvimento de novos produtos enquanto ace-
leram o registro de produtos que já estão no pipeline.

Jonathan Brown, Head Global de Seedcare na Syn-
genta, disse: "O acordo com a Bioceres reforça nossa
estratégia de fornecer aos agricultores mais escolhas
complementares para gerenciar a resistência das pra-
gas e melhorar a saúde dos cultivos. Estamos nos va-
lendo da força denosso relacionamento de longa data
com a Bioceres e estamos totalmente com-
prometidos em fornecer aos agricultores inovações
mais sustentáveis para melhorar ainda mais a saúde
das sementes".

"Este anúncio mostra o valor de nossas ofertas co-
merciais e capacidades de Pesquisa & De-
senvolvimento, expande e acelera muito nossa
capacidade de alcançar mais agricultores por meio
do alcance global do Syngenta Seedcare ", disse o
CEO daBioceres Federico Trucco. "Os produtos bio-
lógicos desempenham um papel importante ao ofe-
recer aos agricultores novas soluções para aumentar
o rendimento dos cultivos e ao mesmo tempo reduzir
a pegada ambiental da agricultura. Acreditamos que
esta colaboração com a Syngenta permitirá que am-
bas empresas avancem mais rapidamente nessas me-
tas em tempos de significativa necessidade global de
novas soluções".

Syngenta Seedcare e a Bioceres expandirão sua coo-
peraçãoem mercados-chave como o Brasil eaChina,
bem como em outras regiões ao redor do mundo. A
implementação do acordo estará sujeita a aprovações
regulatórias.

*Bioceres manterá os direitos globais de usar suas
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soluções biológicas nas culturas HB4®, que foram
modificadas para melhor resistir acondições deseca.
O portfólio da Marrone Bio Innovations, re-
centemente adquirido pela Bioceres e co-
mercializado pelo Grupo ProFarm, uma das
principais subsidiárias daBioceres, também está fora
do escopo do acordo atual.

Sobre a Syngenta A Syngenta é uma das principais
empresas agrícolas do mundo, composta pela Syn-
genta Proteção de Cultivos e Syngenta Seeds. Nossa
ambição éajudar aalimentaro mundocom segurança
enquanto cuidamos do planeta. Nosso objetivo é me-
lhorar a sustentabilidade, qualidade e segurança da
agricultura com ciência de classe mundial e soluções
agrícolas inovadoras. Nossas tecnologias permitem
quemilhões deagricultores em todoo mundopossam
fazer melhor uso dos limitados recursos agrícolas. A
Syngenta Proteção deCultivos eaSyngenta Seeds fa-
zem parte do Syngenta Group. Em mais de 100 paí-
ses, estamos trabalhando para transformar a forma
como as culturas são cultivadas. Por meio de par-
cerias, colaboração e do Plano de Agricultura
Sustentável, estamos comprometidos em acelerar a
inovação para os agricultores e a natureza, lutando
pela agricultura regenerativa, ajudando as pessoas a
permanecerem seguras e saudáveis e estabelecendo
parceriaspara causar impacto. Para sabermais, visite
www.syngenta.com e www.goodgrowthplan.com.
Siga-nos no Twitter em www.twitter.com/Syngenta,
e no LinkedIn em www.linke-
din.com/company/synge nta Sobre a Bioceres Crop
Solutions Corp. Bioceres Crop Solutions Corp.
(NASDAQ: BIOX) é um fornecedor totalmente in-
tegrado de tecnologias de produtividade de culturas
destinadas a permitir a transição da agricultura para a
neutralidade de carbono. Para fazer isso, as soluções
daBioceres criamincentivoseconômicospara queos
agricultores e outras partes interessadas adotem prá-
ticas de produção mais amigáveis ao meio ambiente.
A empresa possui uma plataforma biotecnológica
única com tecnologias patenteadas de alto impacto
para sementes e insumos microbianos,bem como so-
luções de nutrição e proteção de culturas da próxima

geração.Atravésdeseu programa HB4, aempresa es-
tá trazendo soluções digitais para apoiar as decisões
dos produtores e fornecer rastreabilidade de ponta a
ponta para os resultados da produção. Para mais in-
formações, visite aqui.

Informações de contato

A proteção de dados é importante para nós. Você está
recebendo esta publicação com base legal no Artigo
6, parágrafo 1 lit. f GDPR ("interesse legítimo"). En-
tretanto, se você não desejar receber mais in-
formações sobre a Syngenta, basta nos enviar uma
breve mensagem informal e não processaremos mais
seus dados para este fim. Você também pode en-
contrar mais detalhes em nossa declaração de pri-
vacidade.

Declaração de cautela com relação a declarações
prospectivas

Este documento pode conter declarações pros-
pectivas, que podem ser identificadas pela ter-
minologia, tais como "esperar", "faria", "irá",
"potencial", "planos", "perspectivas", "estimado",
"visando", "no caminho certo" e expressões si-
milares. Tais afirmações podem estar sujeitas a ris-
cos e incertezas que poderiam fazer com que os
resultados reais difiram materialmente dessas afir-
mações. Para a Syngenta, tais riscos e incertezas
incluem riscos relacionados a procedimentos legais,
aprovações regulamentares, desenvolvimento de no-
vos produtos, aumento da concorrência, risco de cré-
dito ao cliente, condições gerais econômicas e de
mercado, conformidade e correção, direitos de
propriedade intelectual, implementação de mu-
danças organizacionais, comprometimento de ativos
intangíveis, percepção dos consumidores sobre cul-
turas e organismos geneticamente modificados ou
produtos químicos de proteção de culturas, variações
climáticas, flutuações nas taxas de câmbio e/ou pre-
ços decommodities, acordosde fornecimento de fon-
te única, incerteza política, desastres naturais e
violações da segurança de dados ou outras per-
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turbações da tecnologia da informação. A Syngenta
não assume nenhuma obrigação de atualizar de-
clarações prospectivas para refletir resultados reais,
suposições alteradas ou outros fatores.

©2022 Syngenta. Rosentalstrasse 67, 4058 Basel,
Suíça.

Ver aversãooriginalem businesswire.com: https://w

ww.businesswire.com/news/home/20220916005174/
pt/

Syngenta Crop Protection

Michelle Ng

Head de Comunicações Externas

[email protected]

Soluções Bioceros Crop

Paula Savanti

Relações com Investidores

[email protected]



abpi.empauta.com Brasília, 26 de setembro de 2022
InfoMoney - Online | BR

Patentes

abpi.empauta.com pg.7

Coinbase é processada em US$ 350 milhões nos
EUA por violar patente 

Fintech americana de software com base em
blockchain alega que a exchange de criptomoedas
violou uma patente concedida ao seu fundador, Reg-
gie Middleton (Getty Images)

A Coinbase (C2OI34) está sendo processada pela
Veritaseum Capital LLC, uma fintech de software
com base em blockchain, que alega que a exchange
de criptomoedas violou uma patente concedida ao
fundador da Veritaseum, Reggie Middleton.

De acordo com a empresa, a Coinbase usou a patente
para algumas de suas infraestruturas de blockchain e
com isso, quer pelo menos US$ 350 milhões em da-
nos.

Em 2019, a Veritaseum e seu fundador encerraram

um caso com a Comissão de Valores Mobiliários dos
Estados Unidos (SEC), pagando quase US$ 9,5 mi-
lhões por cobranças relacionadas à oferta inicial de
moedas (ICO) do token VERI da empresa.

O processo contra a Coinbase foi aberto na quin-
ta-feira (22) no Tribunal Distrital dos EUA em De-
laware. A notícia foi divulgada pela primeira vez na
sexta (23) à tarde pela agência de notícias Reuters.

A Coinbase não respondeu a um pedido de co-
mentário do CoinDesk até o momento da publicação.
>Cadastre-se edescubra como surfar o Boomdo Me-
taverso e transformar essa evolução tecnológica em
excelentes oportunidades de investimentos

Por CoinDesk
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