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Projeto do governador faz doação de
área para campus da Uemg em BH

Pesquisas na
Internet
A Área de Informática vai
oferecer hoje, em dois
horários, palestras sobre
pesquisas na Internet. Serão
passadas informações sobre
como pesquisar informações
na rede mundial utilizando
palavras-chave e recursos
como refinamento de
pesquisas. As palestras
serão no Teatro, às 9h30 e
14h30

Curso da Escola
Começa hoje o período de
inscrições para o curso de
"Leituras Clássicos em
Ciências Sociais", oferecido
pelo Escola do Legislativo.
Serão abertas 10 vagas
para servidores da
Secretario da Assembléia
integrantes do BDS, com 30
grau de escolaridade, e
cinco vagas para não-
integrantes do BDS e
público externo. O curso
tem carga horário de 30
horas e será ministrado às
sextas-feiras, das 9 horas às
12 horas, de 18 de
setembro a 11 de
dezembro. O objetivo é a
discussão de textos clássicos
da literatura do sociologia
política, buscando a
familiarização com a
linguagem e com o
instrumental sociológico. As
inscrições podem ser feitos
no Secretaria da Escola, dos
8h30 às l7 horas, até a
próxima terça-feira, 15/9

As 1 e mg
A diretoria do Aslemg
informa que as inscrições
para o 40 Torneio de Futsal
estarão abertos o partir do
próximo segunda-feira,
14/9, até o dia 30 de
setembro. Mais informações
com Gleyson, pelo telefone
7900

Foi lida ontem, no Plená-
rio, a Mensagem do Gover-
nador n° 291/98, que enca-
minhou projeto de lei que
autoriza o Executivo a doar
imóveis à Universidade do
Estado de Minas Gerais
(Uemg). O Projeto de Lei
(PL) 1.901/98 estabelece que
os imóveis poderão ser utili-
zados na obtenção de recur-
sos que permitam a amplia-
ção das instalações físicas da
Universidade. Também será
reservado um terreno exclu-
sivamente para a construção
e o funcionamento do
"campus" universitário em
Belo Horizonte. O terreno,
com área de 29266$ metros
quadrados, fica na Avenida
José Cândido da Silveira com

Tão grave quanto o pro-
blema dos medicamentos fal-
sificados é a existência de
medicamentos legais que não
produzem nenhum efeito.
Esse alerta foi feito ontem
pela presidente do Conselho
Regional de Farmácia de Mi-
nas, Renata Loiola Souto, e
pelo superintendente-geral
da Fundação Ezequiel Dias,
Roberto Porto Fonseca, du-
rante reunião da CPI dos
Medicamentos Falsos. O su-
perintendente-geral disse
que a maioria dos 12 mil pro-
dutos farmacêuticos legal-
mente produzidos no Brasil
podem ser considerados

a Rua Camilo Prates, no Bair-
ro União, em Belo Horizon-
te.

O projeto especifica que
os imóveis poderão ser da-
dos em garantia de opera-
ções financeiras, vendidos a
terceiros ou mesmo ser ob-
jeto de dação em pagamen-
to, desde que tais operações
sejam iniciadas até cinco anos
após a lavratura da escritu-
ra de doação, ou serão re-
vertidos ao patrimônio do
Estado. Esses imóveis são:
urna área remanescente de
terreno com 2 milhões de
metros quadrados, no muni-
cípio de Ouro Preto; um ter-
reno com 345.941 metros qua-
drados, no município de
Ouro Fino; um terreno com

"falsos", por não produzirem
o efeito indicado. A presiden-
te do Conselho afirmou que
apenas 600 produtos farma-
cêuticos são necessários.

Para Renata Loiola
Souto, somente uma ação
conjunta de órgãos como o
conselho regional, a vigilân-
cia sanitária e a polícia vai
conseguir enfrentar de fato
o problema dos medica-
mentos falsificados no País.
Renata disse que o elevado
número de produtos farma-
cêuticos no mercado facili-
ta a venda de medicamen-
tos falsificados.
Veja na página 3.

360 hectaresaproximadamen-
te,nomunicípiodeManhuaçu,
um terreno com 92 mil metros
quadrados aproximadamente,
e respectivas benfeitorias, em
Pará de Minas; um terreno
com 200 mil melros quadrados
aproximadamente, em Barba-
cena; um terreno com 3 mi-
lhões de metros quadrados,
em Três Corações, e um ter-
reno com 501.487 metros qua-
drados no Alto do Cachim-
bo, município de Uberaba.

A proposição será anali-
sado pelas Comissões de
Constituição e Justiça e de
Fiscalização Financeira e Or-
çamentária. A mensagem e o
projeto serão publicados no
Diário do Legislativo de
amanhã.

-
A presidente do Conselho Regional
de Farmácia, Renata Loiola Souto,
prestou depoimento ontem à CPI

dos Medicamentos

Presidente do CRF alerta sobre venda
de remédios legais que não fazem efeito
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Assembléia na Internet

Verba da Comig
O deputado Marcos Helênio
(Vi) ocupou a Tribuna para
denunciar a liberação, pela
Comig. de R$ 1,5 milhão para
a empresa de publicidade
SMP&B, com a finalidade de
patrocinar o Enduro da
Independência. A liberação,
autorizada pela Assembléia
Geral Extraordinária da
Comig e publicada no "Minas
Gerais" do dia 3/9, na
opinião do deputado, coloca
em dúvida a lisura no uso do
dinheiro público pelo
Governo do Estado e os
critérios para definição de
prioridades na alocação de
recursos. Marcos Helênio
lembrou, ainda, que a
empresa beneficiada, SMP&B,
pertence ao empresário Clésio
Andrade, candidato a vice-
governador na chapa de
Eduardo Azeredo, e que a
Comig era dirigida pelo
coordenador da campanha
eleitoral do governador. O
deputado informou, também,
que protocolou requerimento
junto à Comissão de
Administração Pública
solicitando que os dirigentes
da Comig compareçam a
reunião da Comissão para
prestar esclarecimentos sobre
a liberação dos recursos.
Dazinho Pimenta
O deputado Durval Ângelo

A representante do Departamento de
Assuntos Políticos do Consulado-
Geral dos Estados Unidos, no Rio de
Janeiro, Lucy Tamlyn, visitou ontem a
Assembléia Legislativa. Ela conheceu
o Escola do Legislativo, onde recebeu
informações sobre as atividades que
a Caso está desenvolvendo paro
promover a integração do Poder com
a sociedade, como os projetos de
Educação para a Cidadania. Segundo
ela, esta é o terceiro vez que visito
Minas Gerais e, nessa oportunidade,
tem interesse especial pelos direitos
humanos. Segundo ela, o governo
dos Estados Unidos tem um grande
interesse pelo temo, e em Minas há
um bom exemplo de trabalho voltado
o essa questão. Na foto, Élcio Costa
Moreira, servidor aposentado que
assessora projetos especiais do
Escola; Júlio Esteves, procurador do

(PT) comentou o
lançamento do livro
"Dazinho, um cristão nas
Minas", ocorrido na
Galeria de Arte da
Assembléia na noite da
última terça-feira. De
autoria do professor Michel
Marie Le Ven, da UFMG, o
livro mostra a trajetória de
José Gomes Pimenta, o
Dazinho, político, líder
sindical e operário ligado à
Juventude Operária
Católica. Eleito deputado
estadual em 1963, Dazinho
foi cassado em 9 de abril de
1964, enquanto estava
preso. Durval Angelo disse
que vai apresentar um
projeto de lei atualizando o
valor da pensão especial
paga aos três deputados
estaduais cassados em 1964
(os outros são Clodsmith
Riani e Sinval Bambirra),
conforme a Lei 11.732, de
1994. O deputado também
vai propor o pagamento de
indenizações aos cassados.

Trânsito caótico
O caos no trânsito de Belo
Horizonte foi tema de
pronunciamento do
deputado Alencar da Silveira
Júnior (PDT), que dirigiu um
apelo ao presidente da
BHTraris e ao prefeito Célio
de Castro, para que sejam
tomadas providências

imediatas para solução dos
freqüentes
congestionamentos nas ruas
e avenidas da capital. O
deputado criticou a licitação
do transporte coletivo "na
forma como foi feita pela
BH1'rans" e defendeu a
realização de obras de vulto
no sistema viário. Ele foi
aparteado pelo deputado
Marcos Helênio (Vi), que
lembrou algumas
intervenções que têm sido
feitas para melhorar o trânsito
em Belo Horizonte.

Prestação de contas
O deputado Gilmar Machado
(PT) falou sobre a prestação
de contas feita pelo Governo
do Estado ao TCE, que se
encontra "parada" na
Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária.
Ele disse que irá questionai na
Comissão, alguns pontos da
prestação de contas, como a
elevação da dívida do Estado; a
destinação de R$ 255,4 milhões
que não está clara no balanço
do ano de 1997; e a destinação
dos recursos obtidos com a
venda de ações da Cemig.
Gilmar Machado criticou,
ainda, as medidas tomadas
pelo governo federal para
enfrentar a crise econômica, e
alertou para a possibilidade do
lançamento de um "pacotaço"
após as eleições.

Tão grave quanto o pro-
blema dos medicamentos
falsificados é a existência de
medicamentos legais que
não produzem nenhum efei-
to. Esse alerta foi feito on-
tem pela presidente do Con-
selho Regional de Farmácia
de Minas, Renata Loiola
Souto, e pelo superintenden-
te geral da Fundação
Ezequiel Dias, Roberto Por-
to Fonseca, durante reunião
da CPI dos Medicamentos
Falsos. O superintendente
geral disse que a maioria
dos 12 mil produtos farma-
cêuticos legalmente produ-
zidos no Brasil podem ser
considerados "falsos" por
não produzirem o efeito in-
dicado. A presidente do
conselho afirmou que ape-
nas 600 produtos farmacêu-
ticos são necessários.

Para Renata Loiola
Souto, somente uma ação
conjunta de órgãos como o
conselho regional, a vigilân-
cia sanitária e a policia vai
conseguir enfrentar de fato
o problema dos medica-
mentos falsificados no País.
Renata disse que o elevado
número de produtos farma-
cêuticos no mercado facili-
ta a venda de medicamen-
tos falsificados.

Para a presidente do
CRF, os medicamentos no
Brasil são tratados como
pura mercadoria, quando
deveriam ser vistos como
uma forma de se enfrentar
os problemas de saúde da
população. Ela ressaltou que
o mercado de produtos far-
macêuticos movimenta em
todo o País R$ 10 bilhões
por ano. Renata Loiola afir-
mou que existem mais farrná-
cias em Minas Gerais do que
o necessário. A Organização
Mundial da Saúde defende

a existência de uma farmácia
para cada grupo de oito mil
habitantes. Em Minas, há
urna farmácia para cada gru-
po de 2500 habitantes. "O
Brasil é um paraíso para os
medicamentos falsos", disse.
Ela chamou a atenção para o
fato de 80% dos produtos
farmacêuticos serem vendi-
dos sem receita médica.

Tanto Renata Loiola
quanto Roberto Fonseca Por-
to afirmaram que o proble-

O superintendente-geral
da Funed - fundação ligada à
Secretaria de Estado da Saú-
de que produz medicamentos
- disse que dentro de dois me-
ses e meio entrará em ativida-
de um laboratório que terá
condições de analisar medica-
mentos vendidos em Minas e
detectar se eles são falsificados,
num trabalho de apoio à vigi-
lância sanitária. Roberto Fon-
seca Porto, respondendo a
uma das indagações do depu-
tado Irani Barbosa (PSD), afir-
mou que somente a Funed tem
condições no Estado de fazer
esta análise, mas não tem atu-
ado desta forma até agora por
se sentir eticamente impedida,
já que concorre com a iniciati-
va privada. Também o relator
da CPI, deputado Adelmo
Carneiro Leão (VI), fez várias
perguntas aos convidados.

O presidente da CPI, de-
putado Wilson Pires (PFL),
avaliou que um dos principais
problemas da saúde no País é
a implantação de uma cópia do
modelo de saúde dos Estados
Unidos, o Sistema único de
Saúde (SUS). Ele disse que a
municipalização da saúde não
está dando o resultado dese-
jado e que o sistema adotado

ma de medicamentos falsos
não é novidade no País e que
somente agora este assunto
vem sendo tratado com a
atenção merecida. Eles dis-
seram que não são apenas
indústrias de fundo de quin-
tal que falsificam medica-
mentos. Esses produtos são
também falsificados por mé-
dias e grandes indústrias na-
cionais emultinacionais, sejam
legais ou ilegais, estabelecidas
ou não no Brasil.

no País é ruim porque dá prio-
ridade ao tratamento da do-
ença e não à sua prevenção.
Outros participantes da reu-
nião defenderam o SUS, ape-
sar de reconhecerem as difi-
culdades atuais.
Polida - O delegado adjunto
da Delegada Especializada de
Ordem Econômica, Marco
Aurélio Lopes dos Santos, dis-
se que o problema dos medi-
camentos falsos é novo para a
Policia Civil. Segundo ele, to-
das as denúncias estão sen-
do apuradas, com o auxílio
de órgãos especializados na
área de medicamentos. Entre
as principais investigações está
a de falsificação do medica-
mento Androcur, em con
to com a Polida Civil de São
Paulo. Ele explicou que a Poli-
da Federal somente apura ca-
sosqueenvolvamiuedicamen-
tos vendidos ao Sistema úni-
co de Saúde (SUS).

O diretor do Sindicato dos
Faiinacêutia,HelvédoLq,es
de Faria, afirmou que todos as
pessoas envolvidas ria produ-
ção, comercialização, distribui-
ção e venda de medicamen-
tos têm sua parte de culpa
pela existência de medica-
mentos falsificados.

CPI dos Medicamentos

Deputados recebem alerta sobrea

medicamentos legais "falsos"

Representante do Consulado dos EUA visita Escola
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Assembléia; Theóphilo Moreira Pinto	Consulado, Lucy Tomlyn. o assessor
Neto, responsável pelo Núcleo de	de Planejamento Estratégico, Luiz
Ensino, Pesquisa e Extensão da	Valadares de Abreu, também
Escola, e a representante do	participou do encontro.

Funed vai analisar produtos

Novos
depoimentos
Foram aprovados dois
requerimentos do
deputado Adelmo
Carneiro Leão. O
primeiro solicita que
sejam ouvidos pela CPI o
chefe da Delegacia
Especializada na
Repressão do Roubo de
Cargos, o superintendente
metropolitano da Receita
Estadual e o comandante-
geral da PMMG; o
segundo pede que sejam
ouvidas as promotorias de
Defesa do Cidadão e de
Ordem Econômica.
Participaram também da
reunião os deputados
Marcos Helênio (PT) e
João Leite (PSDB), além
do coordenador do
Procon de Belo Horizonte,
Rodrigo Botelha Campos
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9h30
• Palestra sobre Pesquisas na Internet (Teatro) -

para todos os servidores da Assembléia. Tam-
bém será ministrada às 14h30

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
19h30
• Palestra 0 problema da soberania como

problema da fundação: o paradoxo da sobera-
nia popular', com Juliana Magalhães (Auditó-
rio da Escola do Legislativo) - curso "A Funda-
ção do Corpo Político e a Questão da Demo-
cracia"
20 horas
• Reunião Especial (Plenário) - homenagem ao

Ministério Público do Estado de Minas Gerais
a requerimento do deputado Agostinho Patrús

Reunião Ordinária (14 horas)
Veto Parcial

A Proposição de Lei 13.761, que estabelece diretri-
zes para o sistema prisional do Estado e dó outras
providências (faixa constitucional). Discussão em
turno único

Veto Total
A Proposição de Lei 13.807, que dispõe sobre re-
núncia do servidor público do Estado à aposentado-
ria (faixa constitucional). Discussão em turno único

Veto Parcial
A Proposição de Lei 13.822, que dispõe sobre o sistema
estadual de finanças e a estrutura orgânica da Secreto-

ria de Estado da Fazenda e dá outras providências (faoa
constitucional). Discussão em turno único

Velo Parcial
À Proposição de Lei 13.834, que autoriza o Estado a
contratar operação de crédito com o Banco Nacio-
nal de Desenvolvimento Econômico e Social para o
fim que menciona (faixa constitucional). Discussão
em turno único

PEC 35/97
Do deputado José Bonifácio, que acrescenta artigo
à Constituição do Estado (estabelece paro o servi-
dor público dota-base para a revisão de sua remu-
neração.) Prosseguimento da votação em 10 turno

A TV apresenta hoje, às 21h30, entrevista com a cientista política da UFMG Vera
Alice Cardoso, na série de depoimentos que está colhendo sobre as próximas
eleições. Também destaque é a reprise, às 10h20, da palestra do professor da USP
Francisco de Oliveira, no seminário "O Brasil rumo à terceira eleição presidencial".
Ele falou de inflação, estabilidade e desemprego.

10h - Agenda do Cidadão
10h20 - Palestra do professor Francisco de
Oliveira, do USP, dentro do Seminário 'O
Brasil rumo à terceira eleição presidencial",
promovido pela UFMG com apoio da
Escola do Legislativo. O tema é "Inflação,
estabilidade e desemprego - o economia e
os eleições presidenciais"
12h45 - Agenda do Cidadão
13h - Horário Eleitoral Gratuito
13h45 - Repórter Assembléia
14h - Agenda do Cidadão
14h15 - Plenário ao vivo - transmissão da
Reunião Ordinária Deliberativa
16h - Agenda do Cidadão
16h20 - CPI dos Medicamentos falsos (AO
VIVO) ouve os presidentes do Conselho
Regional de Farmácia e do Sindicato dos
Farmacêuticos, o su perintendente-geral da
Fundação Ezequiel Dias, o coordenador do

Procon/BH e o delegado da Delegacia
Especializada de Ordem Econômica
18h30 - Repórter Assembléia
18h45 - Agenda do Cidadão
19h - Comissão de Fiscalização Financeiro
discute o reformulação no recolhimento
dos taxas judiciárias
20h - Agenda do Cidadão
20h30 - Horário Eleitoral Gratuito
21h15 - Agenda do Cidadão
21h30 - Eleições 98 - Entrevisto com a
cientista política da UFMG Vera Alice
Cardoso
22h - Repórter Assembléia Especial -
compacto da semana
22h20 - Seminário de Filosofia Política traz
palestra do professor Horoldo Santiago, da
UFMG, sobre "A democracia em Marx"
Oh - Repórter Assembléia
0h15 - Agenda do Cidadão


