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Entidades de saúde denunciam 
intervenção em mercado de
medicamentos

 Mais de 50 entidades ligadas 
à saúde pública e quase de 400 
profissionais, acadêmicos, autori-
dades e cidadãos denunciaram, 
nesta quinta-feira (23), movimentos 
do Ministério da Economia para 
desmontar o sistema de regulação 
do mercado de medicamentos, 
hoje centrado na Cmed (Câmara de 
Regulação do Mercado de Medica-
mentos). 

Entre os signatários estão orga-
nizações como o Idec (Instituto Bra-
sileiro de Defesa do Consumidor), a 
Abrasco (  Associação Brasileira de 
Saúde Coletiva), o Cebes (Centro 
Brasileiro de Estudos de Saúde), a 
Univisa (Associação dos Servido-
res da Anvisa), a Abia (Associação 
Brasileira Interdisciplinar de Aids), 
a UAEM (Universidades Aliadas 
por Medicamentos Essenciais), a 
AME (Amigos Múltiplos pela Escle-
rose), o CDD (Crônicos do Dia a Dia) 
e a SBPC (Sociedade Brasileira pelo 
Progresso da Ciência).

O manifesto faz críticas à con-
sulta pública aberta pela pasta para 
alterar as regras de precificação de 
medicamentos. O processo teve iní-
cio no final de julho e o prazo para 
o envio de contribuições termina 
no próximo domingo (26). Segundo 
os signatários, a proposta pode be-
neficiar a indústria farmacêutica e 
provocar aumento nos preços nas 
farmácias e nas compras públicas. 
As entidades denunciam, ainda, 
que o processo não está justificado 
e que foi conduzido com pouca 
transparência e pluralidade. 

Como exemplo, o manifesto 
menciona a criação de uma nova 
categoria de precificação que 
permitiria a subida de preços de 
medicamentos com inovação 
incremental - aqueles que trazem 
uma novidade, mas não repre-
sentam necessariamente um 
grande avanço ou benefício para os 
pacientes. 

Na tarde de ontem (22), a 
consulta pública também foi alvo 
de uma recomendação do CNS 
(Conselho Nacional de Saúde), que 
pediu a suspensão do processo. O 
órgão sustenta que não há estudos 
suficientes para avaliar o impacto 
das mudanças na sociedade e 
pede a realização de audiências 
públicas para ampliar o debate. 

Transferência ao Ministério da 
Economia

Outro trecho do manifesto 
menciona as ameaças feitas por 
autoridades e representantes do 
Ministério da Economia de retirar 
a Cmed da arquitetura da Anvisa 
(Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária), que hoje exerce a 
secretaria-executiva do órgão. A 
mudança poderia ser feita apenas 
por decreto do governo federal. De 
acordo com as entidades, a pasta 
“não tem qualquer competência 
para exercer essa função, por care-
cer de equipes técnicas da área da 
saúde” e a mudança “representaria 
um golpe fatal na estrutura regula-
tória do mercado de medicamen-
tos brasileiro”. 

“Seu impacto imediato, previsi-
velmente, será uma proteção ainda 
maior a empresas já acostumadas 
a níveis baixíssimos de transpa-
rência e accountability e, do lado 
dos consumidores e dos gestores 
públicos de saúde, a redução ou a 
extinção dos mecanismos regula-
tórios que limitam preços e abusos 
nas pontas do mercado - ainda 
que de maneira insatisfatória”, diz 
trecho do documento.

As organizações defendem 
que a regulação do mercado de 
medicamentos foi importante 
para controlar preços na década 
de 1990 e que sua modernização 
e adequação é fundamental, mas 
em outros moldes. Como bom 
exemplo, mencionam o projeto de 
lei 5591/2020, de autoria do sena-
dor Fabiano Contarato (Rede-ES), 
que permite reajustes negativos, 
atualiza os critérios para a precifi-
cação de medicamentos e impõe 
novos requisitos de transparência 
à indústria farmacêutica. 

“O pacote de maldades para o 
sistema regulatório do mercado 
de medicamentos que se desenha 
pode aumentar ainda mais o preço 
dos remédios no Brasil e agravar a 
crise econômica e sanitária vivida 
pelas famílias. Além de dificultar 
a concretização do direito funda-
mental à saúde, essas medidas 
também têm o efeito de prejudicar 
o orçamento do Estado e a susten-
tabilidade de políticas públicas 
nos âmbitos estadual e municipal”, 
conclui o manifesto. 

Clique aqui para ler o 
documento na íntegra. 

Anatel estuda medidas contra 
‘spoofing’

A Anatel está estudando medidas para mitigar o ‘spoofing’, práti-
ca que consiste em alterar o número de quem realiza uma chamada 
telefônica com o objetivo de enganar o usuário que recebe a ligação. 
Trata-se de uma artimanha utilizada principalmente por fraudadores 
e também em ações irregulares de telemarketing – por exemplo, com 
a alteração do DDD para um código da mesma cidade de quem rece-
be a chamada, o que aumenta a chance desta ser atendida. Medidas 
concretas serão apresentadas em breve, informa a Mobile Time a su-
perintendente de relações com os consumidores da Anatel, Elisa Leo-
nel. Ela está negociando as medidas com o setor. Provavelmente serão 
tomadas ações nas redes de telecomunicações.

Reguladores em outros países também têm atuado para comba-
ter o ‘spoofing’. Nos EUA, as operadoras foram obrigadas a adotar um 
conjunto de protocolos batizado de STIR/SHAKEN para garantir a au-
tenticidade do número do chamador e evitar o ‘spoofing’. STIR signifi-
ca “Secure Telephone Identity Revisited” e SHAKEN, “Signature-based 
Handling of Asserted Information Using toKENs”. No Brasil, Leonel con-
firma que serão tomadas medidas nas redes de telecom.

Outra medida importante em construção pela Anatel é a adição 
do código não geográfico 0303 aos números telefônicos de empresas 
de telemarketing, para facilitar o reconhecimento das chamadas de 
televendas pelos consumidores. O regulamento para isso está em con-
sulta pública e pode receber contribuições até 29 de setembro.

Pesquisa e plataforma ‘Não me perturbe’
A superintendente leu a recente pesquisa Panorama Mobile Time/

Opinion Box que verificou a incidência e a recorrência de quatro tipos 
de chamadas indesejadas – televendas, cobrança de desconhecido, 
golpes e chamadas de robôs – e cujo relatório pode ser baixado aqui. “A 
Anatel está atenta aos temas levantados pela pesquisa, cujos resulta-
dos são coerentes com as suas próprias percepções sobre o tema, que 
vem sendo objeto de cuidadoso acompanhamento”, diz Leonel. 

Ela cita dados da pesquisa para apontar outra ação tomada pela 
agência no combate ao problema, mas que precisa ser reforçada: “Em 
2019, após provocação da Anatel, as prestadoras de telecomunicações 
assumiram uma série de compromissos para mitigar as ligações inde-
sejadas que tinham por objetivo vender os serviços de telefonia fixa e 
móvel, TV por assinatura e banda larga fixa. Entre os compromissos, 
que envolviam, entre outros pontos, horários e limites para ligações, 
estava também a criação da plataforma Não Me Perturbe. Como de-
monstrado na pesquisa, a maioria dos consumidores inscritos na 
plataforma declara que, após a inscrição, as ligações indesejadas di-
minuíram. A mesma pesquisa, contudo, mostra que apenas 1 em cada 
5 entrevistados se inscreveu na plataforma. E que metade do público 
ainda não a conhece. Nesse sentido, a Anatel tem cobrado das presta-
doras uma divulgação mais ampla, ativa e eficiente da plataforma, bem 
como melhorias em seu funcionamento.”

Por Fernando Paiva 
MobileTime

SÚMULA DE REQUERIMENTO 

DE LICENÇA PRÉVIA

ADEZA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, CNPJ 

42.436.225/0001-35 torna público que irá requerer do IAP, 

a Licença de Prévia para parcelamento do solo urbano a 

ser implantada no 43-A3 da Gleba n° 10 da colônia pindo-

rama no Município de Cafelândia-PR. 

http://escritorioconsultec.com.br/
file:chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/https://app.workr.com.br/Download.aspx%3Farquivo%3DXhD6IBuCNkumg34LHq2u1g%3D%3D
file:chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/https://app.workr.com.br/Download.aspx%3Farquivo%3DXhD6IBuCNkumg34LHq2u1g%3D%3D
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O município de Cafelândia 
através da secretaria de Saúde 
realizará no mês de Outubro a 
campanha Outubro Rosa que 
tem como objetivo sensibilizar 
o público feminino sobre a pre-
venção do câncer de mama e de 
colo de útero. A data é celebra-
da anualmente, com o objetivo 
de compartilhar informações 
e promover a conscientização 
sobre a doença, proporcionan-
do maior acesso aos serviços 
de diagnóstico e de tratamento 
e contribuir para a redução da 
mortalidade. Para marcar o mês 
de outubro, o município de Cafe-
lândia fará uma série de eventos 
e ações, iniciando no próximo 
dia 03 com a I Caminhada Rosa. 
“Queremos chamar as mulhe-
res para participar no domingo 
pela manhã, dia 03 de Outubro, 
da I Caminhada Rosa que vai 
acontecer em Cafelândia e terá 
como ponto de início o Ginásio 
de Esportes, onde levaremos a 
estrutura da secretaria de saúde 
como os agendamentos de ma-
mografia e preventivos, aferição 
de pressão arterial e de IMC pa-
ralelo a Caminhada. Nosso ob-
jetivo é sensibilizar as mulheres 
sobre a prevenção e o diagnós-
tico precoce”, destacou a secre-
tária de Saúde, Sarah Massanei-

Caminhada abre programação do 
Outubro Rosa em Cafelândia

Pavimentação poliédrica da Linha 
Pianessa avança e chega aos 70% concluída

ro. Ainda segundo a secretária 
durante todo o mês de outubro 
será realizado os exames de pre-
ventivos nas Unidades Básicas 
de Saúde com horário estendi-
do até às 20h, com agendamen-
to prévio, para que as mulheres 
que trabalham em horário co-
mercial possam realizar o exa-
me com horário diferenciado. O 
município estará também rea-
lizando o agendamento de ma-
mografias, iluminação de rosa 
nos prédios públicos e gravação 
de depoimentos com pacientes 
que venceram e que estão em 
tratamento contra o Câncer de 
Mama e de colo de útero em 
Cafelândia, além dos profissio-
nais da saúde com orientações 
sobre a doença. “Preferimos não 
fazer o Dia D devido a pandemia 
para que não haja aglomerações 
e sim diluir os exames durante 
todo o mês com horário flexível. 
No início de outubro divulgare-
mos o calendário dos exames 
e assim às mulheres ficaram 
atentas. Quero desde já chamar 
a todos para vestir rosa ou bran-
co e participar conosco da I Ca-
minhada Rosa e ainda doar um 
quilo de alimento não perecível 
que estaremos repassando a en-
tidades”, destacou a secretária 
de Saúde, Sarah Massaneiro.

Saúde adiantará aplicação 
da 2ª dose da Pfizer para 
quem tomou há 56 dias ou +

As obras de pavimentação 
poliédrica da Linha Pianes-
sa, interior do município de 
Cafelândia atingiram os 70% 
concluídos, através da análise 
realizada pelo departamento 
de Engenharia e a secretaria de 
Planejamento nesta semana. 
Ao todo, R$ 320 mil estão sendo 
investidos através de parceria 
com o município, Copacol e pro-
dutores rurais. “Essa é a primeira 
obra que iniciamos 100% nessa 
gestão e que logo estará à dis-
posição da comunidade, assim 
como o asfalto da Linha Campi-
na que em breve será entregue 
de forma oficial a população. 
Quero agradecer a todos os par-
ceiros que ajudaram a viabilizar 
esse investimento e essa melho-
ria à comunidade que iniciou há 
três anos quando o seu Alberto 
Pianessa me falava no consul-
tório sobre o sonho de ver essa 
estrada com condições de tra-
fegabilidade. Quando assumi a 
prefeitura em janeiro, solicitei 
ao secretário Leonardo atenção 
especial para essa estrada e ele 
e toda equipe do Planejamen-
to, da Engenharia e de Viação e 
Obras estão dando essa atenção 

especial que é a realização des-
ta importante obra ”, destacou o 
prefeito, Culestino Kiara.

A obra, que está sendo exe-

A secretaria de Saúde de Ca-
felândia, atendendo a normativa 
do Estado do Paraná, vai anteci-
par a aplicação da segunda dose 
da vacina contra a Covid-19 da 
Pfizer para quem tomou a pri-
meira dose há 56 dias ou mais. 
A aplicação será na terça-feira 
(28/09) na Praça Brasília das 
8h30 às 11h30 e das 13h30 às 
16h30. “Para a comunidade en-
tender melhor, quem tomou a 
primeira dose da vacina Pfizer 
no dia 04 de agosto ou antes e 
está com ela aprazada (agenda-
da) na carteirinha de vacinação 
para o mês de outubro, poderá 
receber esse adiantamento na 
terça-feira, dia 28. Serão 800 do-
ses disponíveis em Cafelândia 
para que assim mais pessoas 
fiquem com o esquema vacinal 
em dia”, destacou a secretária de 
Saúde, Sarah Massaneiro.

Adiantamento Pfizer

Em agosto, o ministro da 
Saúde, Marcelo Queiroga, anun-
ciou que pretendia antecipar a 
aplicação da segunda dose da  
vacina da Pfizer a partir do mês 

de setembro, quando todos os 
adultos já deveriam ter rece-
bido pelo menos uma dose de 
imunizantes contra a Covid-19. 
Ao fazer que as pessoas possam 
completar o esquema vacinal 
em menos tempo, o adianta-
mento deve ajudar a barrar a 
disseminação da variante Delta, 
mais contagiosa.

Estudo da Universidade de 
Oxford indica que o intervalo 
ideal é de oito semanas. O traba-
lho, divulgado no fim de julho, 
foi realizado com 503 profissio-
nais de saúde.

cutada pela empresa Marciano 
Guaripuna de Lima deverá ser 
inaugurada em novembro deste 
ano.
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Governo suspende PIS/Cofins na 
importação de milho para desonerar 
custo do grão no mercado interno

O Governo Federal suspendeu a cobrança de 
PIS e Cofins na importação de milho até 31 de de-
zembro deste ano. O objetivo é desonerar o custo 
de aquisição externa com foco no aumento da 
oferta interna buscando reduzir a pressão de pre-
ços e os custos dos criadores de animais, já que 
o grão é importante insumo na alimentação de 
bovinos, suínos e aves. 

A medida consta na Medida Provisória Nº 
1.071, publicada nesta quinta-feira (23) e foi pro-
posta pela ministra Tereza Cristina (Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento), em razão da quebra 
na produção de milho por causa da seca, e do ce-
nário de aperto no abastecimento, o que provo-
cou alta no preço do milho para os criadores de 
animais.

Segundo a MP, ficam reduzidas a zero, até 31 
de dezembro de 2021, as alíquotas de contribui-
ção incidentes na importação do milho. A Medi-
da Provisória entra em vigor no quinto dia útil 
após a data de sua publicação.

A suspensão permitirá a compra de milho de 
outros mercados fora do Mercosul de maneira 
competitiva, melhorando o abastecimento in-
terno e evitando reajuste nos preços das carnes 
para o consumidor. A expectativa é que a retira-
da da cobrança da tarifa represente redução de 
9,25% no custo de importação ou R$ 9 por saca.

De acordo com o levantamento mais recente 

da Conab (setembro), a produção nacional de milho sa-
fra 2020/2021 deve chegar a 85,7 milhões de toneladas, 
uma redução de 16,4% em comparação ao ciclo anterior 
(102,5 milhões de toneladas), impactada por problemas 
climáticos.

Outra medida tomada, recentemente, pela Câmara 
de Comércio Exterior (Camex), foi a retirada do impos-
to de importação (8%), a Tarifa Externa Comum (TEC), 
do milho até o fim deste ano, e a facilitação para as com-
pras de milho geneticamente modificado cultivado nos 
Estados Unidos. Ambas normativas foram propostas 
pelo Ministério da Agricultura.

Milho balcão

O Governo Federal também autorizou leilões públi-
cos de compra ou de remoção de estoque de milho rea-
lizados pela Conab de forma a garantir a regularidade 
do abastecimento do cereal, beneficiando pequenos 
criadores de animais, inclusive aquicultores.

A previsão é adquirir até 110 mil toneladas para 
atender o Programa de Venda em Balcão (ProVB) até o 
final do ano. Os leilões deverão ter início este mês.

Com a publicação da Medida Provisória 1.064, em 17 
de agosto deste ano, foi definida a compra, anual, de até 
200 mil toneladas de milho, em condições de mercado, 
para atendimento ao Programa, por meio da Política de 
Formação de Estoques Públicos. O anúncio foi feito pelo 
presidente Jair Bolsonaro e pela ministra Tereza Cristi-
na.

https://bionovasolar.com.br/
https://www.facebook.com/Deltanaweb
https://www.lojasmegalar.com.br/
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A Presença da Mulher no Agro será A Presença da Mulher no Agro será 
tema de evento em Foz do Iguaçutema de evento em Foz do Iguaçu

O retorno dos eventos à ci-
dade de Foz do Iguaçu, PR, será 
marcado pela presença femini-
na das mulheres do agronegó-
cio de todo o Brasil. Mais de 800 
mulheres estarão reunidas no 
Grand Carimã Resort & Conven-
tion Center nos dias 25, 26, 27 e 
28 de novembro, para o evento 
Le Donne Dell’Agro - A Presen-
ça da Mulher no Agro, realizado 
pelo Grupo Fienile. A programa-
ção é diversificada, sendo o dia 
26 destinado às palestras e o 
restante dos dias ao check in e 
check out, além de sugestões de 
passeios turísticos pela Tríplice 
Fronteira, conforme a preferên-
cia de cada participante. Du-
rante este período as tarifas do 
Resort serão promocionais às 
participantes do evento, confor-
me link ao final do texto. Como o 
evento não tem fins lucrativos, o 
valor das inscrições será utiliza-
do para o custeio das despesas e 
o excedente será doado às insti-
tuições locais.

Mulheres que se desta-
cam no Brasil dentro e fora do 
Agronegócio estarão presentes: 
Marcia Piatti – produtora rural 
de grãos e sócia-proprietária da 
Fazenda Quatro Filhas, em Céu 
Azul/PR;  Talita Cristina Pereira 
– Coordenadora do Movimento 
Agroligadas no Paraná; Terezi-
nha Busanello Freire – Coorde-
nadora Estadual do programa 
de Turismo Rural do Instituto 
de Desenvolvimento Rural do 
Paraná IAPAR – EMATER (IDR-

-Paraná); Lays Amaral – Mestre 
em Gestão  Sustentabilidade 
e Tecnologias e diretora de co-
mércio e serviços da Associa-
ção Comercial de Foz do Iguaçu 
(ACIFI); Marina Silva – deputada 
federal pelo Piauí e Rosa Jerony-
mo – primeira dama de Foz do 
Iguaçu, PR. 

São personalidades que 
representam e inspiram outras 
mulheres que estão ocupando 
seu espaço também no Agro-
negócio, tradicionalmente do-
minado por homens, deixando 
assim o papel de coadjuvantes 
para se tornarem protagonistas 
de grandes histórias de suces-
so e conquistando a posição de 
quem também toma as deci-
sões. Elas já somam mais de 31% 
da liderança de propriedades 
rurais brasileiras, segundo a As-
sociação Brasileira do Agrone-
gócio (ABAG).

Uma tendência, que está 
alinhada aos valores e à missão 
do Grupo Fienile, que é de usar 
o conhecimento e a tecnologia 
para fomentar o crescimento 
no campo resultou no evento 
Le Donne Dell’Agro: A presença 
da mulher no Agro. Aos homens 
que quiserem conhecer as novi-
dades e a força da Presença da 
Mulher no Agro fica estendido 
o convite.  “Teremos a honra de 
receber especialistas, formado-
ras de opinião e grandes empre-
sárias palestrando sobre Suple-
mentação Luminosa; Irrigação; 
Política para Mulheres do Agro; 

Cultura Organizacional do Agro; 
Seguro do Agro; Mercado de 
Commodities; e Turismo Rural.” 
Explica o CEO do Grupo Fienile 
de Minas Gerais, Gustavo Ale-
xandre Grossi. O evento é uma 
realização do Grupo Fienile, 
que apresentará às participan-
tes, inclusive, uma palestra so-

bre a inovação no campo com a 
Tecnologia Irriluce.

O evento A presença da 
Mulher no Agro tem o apoio do 
Instituto de Desenvolvimento 
Rural do Paraná – IAPAR – EMA-
TER (IDR Paraná).

As inscrições podem ser fei-
tas pelo link www.ledonnedella-
gro.com 

A hospedagem no Grand 
Carimã Resort & Convention 
Center contará com  tarifa re-
duzida para as participantes no 
dia do evento, mediante reser-
va no link a seguir, com código 
promocional: mulheresnoagro 
(tudo junto com letras minúscu-
las) https://book.omnibees.com/
hotel/3071?currencyId=16&lan-
g=pt-BR

Protocolos Sanitários:
Todos os protocolos sanitá-

rios para cuidado e prevenção 
da Covid-19 serão rigorosamen-
te seguidos, como o distancia-
mento social e disponibilidade 
de álcool em gel em pontos es-
tratégicos. Também será obriga-

tório o uso de máscaras. 

Serviço:
Evento Le Donne Dell’Agro – A 

Presença da Mulher no Agro

Realização: Grupo Fienile 

Local: Grand Carimã Resort & 

Convention Center em Foz do 

Iguaçu – PR

Reservas: https://book.omni-

bees.com/hotel/3071?curren-

cyId=16&lang=pt-BR - CÓDIGO 

PROMOCIONAL: mulheresnoa-

gro

Inscrições: https: www.ledon-

nedellagro.com 

Valor: R$ 525,00

Programação:

Dia 25/11- Check in e Credencia-

mento 

Dia 26/11 - Evento 

Dia 27/11 – Tempo livre para tu-

rismo e compras.

Dia 28/11 - Check out

https://www.sicoobunicoob.com.br/minha-cooperativa/sicoob-medio-oeste/a-cooperativa/
https://www.facebook.com/Center-Cal%C3%A7ados-Cafel%C3%A2ndia-2009272185770260
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Alunos de Tupãssi dão início as aulas Alunos de Tupãssi dão início as aulas 
do Proerd em parceria com a Copacoldo Proerd em parceria com a Copacol

Aproximadamente 85 alu-
nos da rede municipal de ensino 
de Tupãssi já estão participando 
das aulas do Proerd (Programa 
Educacional de Resistência as 
Drogas e à Violência), que teve 
início no começo de setembro.

Na semana passada, repre-
sentantes da Copacol e da Se-
cretaria de Educação do muni-
cípio acompanharam algumas 
das atividades do programa que 
vai atender as escolas Carlos 
Drummond de Andrade, Rio 
Branco e Cesar Lattes.

A secretária municipal de 
educação, Francielly Donai-
re, destacou a relação entre os 
alunos e os policiais durante as 
aulas do programa. “Nós perce-
bemos que há uma interação 
muito boa quanto aos temas 
propostos, já que antes não era 

abordado esse assunto na sala 
de aula. Os policiais têm mais 
abertura para receber as dúvi-
das e com isso estimula a forma-
ção do cidadão. E não é apenas 
dizer não, mas fortalecer a crian-
ça na tomada de decisão”, desta-
ca Francielly.

De acordo com a coorde-
nadora dos projetos sociais da 
Copacol, Gislaine Pontes Fer-

nandes, este é o primeiro ano de 
parceria do Proerd entre a Coo-
perativa e o município. “Já temos 
outros projetos em desenvolvi-
mento aqui em Tupãssi e com o 
Proerd vamos fortalecer nossos 
laços. Quem vai ganhar com 
tudo isso serão as crianças, que 
terão um reforço significativo no 
dia a dia da formação educacio-
nal”, enaltece.

http://www.cafelandia.pr.gov.br/

