A Cl11lliss;in de AgropccuúriJ e Pnl:ticn Ru~;\1 da Asscmbll'ia
Ll'gislat iva
reuniu-se
com

rep:·e;:;Llll<lllll'S

do Institu-

to Minl'Iro de Agropccuúria -

IMA - c com pesquisador~s
da Universidade Federal · de
Minas Gerais para

discutir

uma proposta de projeto que
regulamente o uso de anabolizailt~s em anim•!is destinados
ao abate no Est:uio . 1\prescr.ta:.Ia prim,;ir:lmr.nte peio depu-·tado Gil mar :\hchado - PT ·
-

a materi,l tr:m1it;.l na Casa

na forma d0 substitutivo do
deputado Wilson Pires
PRN - que discoràa do caráter extremamente
proibitivo
da proposta original.

Deputados membros da Comissão de Agropecuária e Política Rural

mente, e, em alguns casos, não
oferecem danos à saúde humana, desde que utilizadas

com

eritérios .
Embora uma pr,rtaria
do
Ministério da Agricultura, expedida no l\no passJdo, oriente pela proibiç:lo dos anJ.boli:r.antcs para crescimento c ganho de peso do a:1imal, restringindo inclusive s•~u
uso
para fins tcran~uticos, o substitutivo do dépulado Wilson
Pires trata a matéria de fornlii
mais realista, pois. segundo
ele, as subst<lncias anabolizantes já sfto usadas clantlcstiua·

O diretor-geral do IMA, Antônio Cândido Martins Borges,
deu um parecer t(·cnico do órg~to sobre a proposta original
do deputado Gilmar Machr.do,
elogiando
a iniciativa. mas
condenando a rigorosa proibi·
çüo, pois, para rle. a medida
acaba interferindo no e:x:l,:-cício
prvlissional dos vetcrin:írios,
c;ut.· (;·m condil~fH!S de .1nalisar
ci~tni:icJmente
o uso c os'

. n;;c:us

de cada medicamento
nos animais e ·nos seres humanos. Chamou de "temerá...
ria'' a restrição de qualquer
substância, citando, por exem·
plo, medicamentos tidos como
venenos, que, em alguns casos,
podem beneficiar e
o ser humano.
Tamb•~m

at~

curar

pedindo cautela na

elaboracão
de uma · lei tão
proibiti\:a, o professor titular
de Genética Animal da UFMG,
Luis Eust;.iquio Lopes Pinhei·

ro, alenou pura a qu:llidad_e
tio leite oferecido ao· consunu·

dor, para ele mais noc,vo

l

saúdt• "umana do que os efeitos acumulativos dos anuboliZí:\ntcs no erganismo do
ho-

mem.

Disse que os avo.neos

ll;i.'C ~S.

C<;:n

da c! ~~nci:1 llllj(; v1~m !kddl~·:n
do a· ~rint::w d<.! e::;t:::rôidGs na,
lll\.!tahOi!Z<II.'~ÍIJ

::ít: ·

mciiwnte
dos sere:; ll~mano::>
nao noc1vo ~.; . '~ que permitem
ganho de peso.
nescimento
de rebanho bovino e acabam
trazendo di~identlos aos produtores, poo~· ndo

..

estes com-

petirem com mais vantagem
no mcrc<:'.Jí.l externo.
Preocupados com a elaboração de Uma lei adequada à

realidade, os depulaao~ aceitaram a indicação
do IMA
para atuar como órgão regulador e fiscalizador
do uso
das substâncias anabol.zantes, que saiu como proposta
central da reunião . Para eles,
aliada à ·exigência à a obriga. toriedade do receituário
na
compra de medicamentos veterinários, os critér.os de liberação das substâncias, a cargo do IMA, poderão ser a saida para uma legislação mais
moderna c realista, segundo
defendeu o deputado Wilson
Pires •.

