
 
 

 
 
Informativo Eletrônico da SE/CNS para os conselheiros nacionais – Ano VI, Brasília, 30/04/2010. 
 
 

 
Prezado (a) conselheiro (a), 
 

Estamos encaminhando um clipping de notícias do CNS na mídia, além daquelas com 

assuntos que o Conselho vem debatendo. A intenção é socializar com os Conselheiros Nacionais a 

repercussão nos principais jornais. 

 

 

Brasília, 30 de abril de 2010 
Valor Econômico/BR 
 
Déficit do governo atingiu R$ 4,6 bi em março 
BRASIL 
Mauro Zanatta 

 

Para cumprir meta no quadrimestre, será preciso gerar superávit primário de R$ 10 bi em abril 

O governo central terá que gerar superávit primário de R$ 10 bilhões em abril para cumprir a meta fiscal 

quadrimestral e compensar a sequência de resultados negativos registrados em fevereiro e março. O 

déficit primário gerado nas contas do Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central somou R$ 

4,6 bilhões em março, o pior desempenho do período desde 1997. Em fevereiro, o resultado negativo 

havia sido de R$ 1,1 bilhão. 

Em tom otimista, o secretário do Tesouro Nacional, Arno Augustin, afirmou ontem que cumprirá 

"com total tranquilidade" a meta de R$ 18 bilhões fixada pela Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 

2010. Até março, a economia somou apenas R$ 8,2 bilhões - em 2009, eram R$ 9,5 bilhões na mesma 

época. "Cumpriremos a meta sem o uso do PPI [Projeto- Piloto de Investimento]. Estou falando da meta 

cheia [3,3%]. Estou totalmente confiante que vamos cumprir os R$ 18 bilhões", disse. 

A certeza de Augustin deriva, segundo ele, de "indicativos preliminares" de uma forte elevação 

das receitas e uma redução das despesas do governo central em abril. "Até aqui, não houve nada que 

não fosse programado", afirmou. A diferença entre as previsões de analistas de mercado e os dados do 

governo decorrem, segundo ele, da "falta de informações completas" dos economistas sobre 

compromissos como os precatórios. 

A significativa deterioração das contas públicas em março foi puxada pelo impacto do 

pagamento de sentenças judiciais e precatórios. Em março, foram gastos R$ 6,8 bilhões em precatórios 

alimentícios e da Previdência Social. "Foi um março atípico por causa dos precatórios. Em 2009, 



 
 
pagamos em janeiro por causa da crise internacional", explicou Augustin. O resultado do Tesouro 

Nacional mostra que as despesas do primeiro trimestre de 2010 registraram uma expressiva expansão. 

O ritmo de gastos é bem mais veloz do que o registrado em 2009. À época, o governo foi 

obrigado a expandir suas despesas como forma de reduzir os efeitos da crise financeira internacional no 

Brasil. 

Em três meses, as despesas cresceram 19,3%, chegando a R$ 152,8 bilhões - em 2009, 

haviam sido de R$ 128 bilhões, com um ritmo de 18,9%. As principais causas do aumento de despesas 

foram as compras de livros didáticos pelo Ministério da Educação, a elevação dos recursos ao Sistema 

Único de Saúde e a licitação para a aquisição de submarinos pela Defesa. 

A análise das receitas do governo central mostra uma virada. Com os efeitos da crise 

contornados, as receitas cresceram 15,8%, para R$ 193,5 bilhões até março. No meio do estouro da 

bolha imobiliária nos Estados Unidos, em 2009, as receitas tinham recuado 1,9% no primeiro trimestre. 

As contas públicas de março também apontaram um forte aumento de 116% nos investimentos da 

União. De janeiro a março, o governo desembolsou R$ 9,5 bilhões, segundo Augustin. 

Em 2009, haviam sido R$ 4,4 bilhões no período. Os desembolsos relativos ao Programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC) cresceram 152%, segundo o Tesouro. Nos três primeiros meses de 

2010, foram investidos R$ 3,99 bilhões. Em 2009, o volume de investimentos no PAC chegou a R$ 1,58 

bilhão. 

 

 

Brasília, 30 de abril de 2010 
Diário de Pernambuco - Recife/PE 
 
PF desarticula máfia dos remédios 

 

Dez pessoas foram presas acusadas de desviar remédios de alto valor do SUS para revender 

em farmácias e distribuidoras Uma ação no estilo "formiguinha" foi desarticulada ontem pela Polícia 

Federal. Uma quadrilha comercializava medicamentos e materiais hospitalares desviados do SUS, em 

pequenas quantidades, dos principais hospitais públicos do estado e da farmácia central do estado. Os 

produtos iam parar nos balcões de farmácias ou diretamente na mão dos consumidores. Na operação, 

foram cumpridas 10 prisões preventivas e 74 mandados de busca e apreensão. 

Um grande volume de remédios, com mais de 100 tipos de medicamentos distintos, sendo a 

maioria de uso controlado, foi apreendido em casas, farmácias e laboratórios, na maioria localizados na 

Região Metropolitana do Recife. Desses, muitos tinham alto valor, como o antibiótico Ambisome que 

custa mais de R$ 14 mil, a caixa, e o antineoplásico Alimta, que vale mais de R$ 7 mil. Ambos usados 

no tratamento contra o câncer. 

A chamada "Operação Desvio" teve início às 4h30 de ontem e foi realizada simultaneamente 

nas cidades de Recife, Olinda, Paulista, Camaragibe, São Lourenço da Mata e Gravatá. Além da PF, a 

aça contou com a participação do Ministério Público Federal (MPF) e da Agência Nacional de Vigilância 



 
 
Sanitária (Anvisa). Ao todo, participam 300 policiais federais, 30 da Apevisa e 24 da Anvisa. Dos 11 

mandados de prisão, um não foi cumprido. 

O suspeito foi abordado em sua casa, no bairro dos Torrões, no Recife, mas conseguiu fugir 

pulando o muro da parte de trás da casa. Outras 44 pessoas foram obrigadas a comparecer à sede da 

PF, mas a maioria foi liberada em seguida. As investigações começaramem2006, quando a PF recebeu 

denúncia de que uma pessoa estaria desviando medicamentos do SUS para vender clandestinamente. 

Como avanço do trabalho, foi descoberta a quadrilha. 

Segundo a polícia, a retirada ilícita dos medicamentos costumava ocorrer em pequenas 

quantidades para não chamar atenção. Outra forma era retirar apenas parte do medicamento, deixando 

a embalagem. APF identificou a prática nos hospitais da Restauração, Agamenon Magalhães, Oswaldo 

Cruz, Procape, Otávio de Freitas, Getúlio Vargas, das Clínicas e, ainda, na Farmácia do Estado de 

Pernambuco. Nesses locais, funcionários e prestadores de serviços que trabalhavam diretamente com 

medicamentos e materiais hospitalares (técnicos em enfermagem, maqueiros, seguranças, faxineiros e 

atendentes) eram encarregados de desviar os produtos e entregar para uma rede de atravessadores. 

Estes, por sua vez, repassavam para empresas do ramo de venda de medicamentos e 

distribuidores. Alguns dos investigados, que sabiam da procedência ilegal dos remédios, "maquiavam" a 

transação ilegal com notas fiscais falsas. Em dezembro passado, a PF prendeu duas pessoas flagradas 

no momento em que desviavam medicamentos. A PF mostrou ontem imagens em que uma técnica de 

enfermagem do Agamenon Magalhães repassa para um homem uma sacola com medicamentos e 

recebe dinheiro. Eles foram presos em seguida. Entre os principais presos ontem estão um dono de 

hospital particular do Recife e um empresário no ramo de distribuição de medicamentos da Paraíba. 

Os acusados vão responder, entre outros crimes, por peculato, formação de quadrilha, 

receptação qualificada, tráfico e associação para o tráfico de drogas. A PF terá o prazo de 15 dias para 

concluir as investigações, que pode ser prorrogado por mais 15. Após o recebimento do inquérito, o 

MPF terá cinco dias para oferecer denúncia. As investigações continuam sob segredo de justiça. 

 
 
 
Brasília, 30 de abril de 2010 
O Jornal - Maceió/AL 
 
Transparência nos recursos financeiros com a implantação do 
HORUS nos municípios alagoanos 
CIDADE 

 

Técnica do Ministério da Saúde dá instruções aos gestores sobre o Horus (Foto: Janaína 

Batalha/Cosems-AL) Termina neste sábado (01), o treinamento que o Ministério da Saúde (MS), em 

parceria com o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Alagoas (COSEMS/AL), está ofertando 

aos municípios alagoanos que aderiram ao Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica 

(HORUS). A capacitação que teve início na segunda-feira (26), na Faculdade Maurício de Nassau 

(Maceió/AL), reuniu 63 municípios, entre gestores e profissionais farmacêuticos das Secretarias 

Municipais de Saúde do Estado. 



 
 

"Essa é nossa primeira capacitação regional. Quando o Sistema foi produzido, realizamos um 

treinamento-piloto, em Brasília, com 16 municípios de diversas regiões do país. Mas, o que está 

acontecendo aqui é grandioso. Os participantes estão bastante interessados, comprometidos e 

empenhados. Alagoas é o Estado que, proporcionalmente, tem a maior adesão ao HORUS, seguido dos 

Estados de São Paulo e Pernambuco", analisa a consultora técnica da Coordenação Geral da 

Assistência Farmacêutica Básica do MS, Kelli Engler Dias, queministra o treinamento. 

A consultora do MS também explica que, coma implantação do Sistema, os gestores terão 

informações precisas sobre o perfil dos usuários e medicamentos ofertados. "Com isso, os municípios 

poderão otimizar os seus recursos, estabelecendo uma relação do custo e consumo", complementa. 

Além disso, segundo informações de Kelli Engler Dias, os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) 

poderão, com o HORUS, agendar o dia de buscar os medicamentos de que precisam, garantindo, dessa 

maneira, o recebimento dos mesmos, bem como a continuidade de seu tratamento. "Ou seja, o HORUS 

qualifica a gestão e o atendimento à população usuária", destaca. 

Para Francine Regina Cândido, farmacêutica do município de Dois Riachos (micro-região de 

Batalha, distante 193 km da capital), o Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica chegou 

para aumentar a transparência na compra dos medicamentos e para modernizar a dispensação, o 

controle de estoques e demandas. "Quando o usuário for buscar o medicamento, nas farmácias do 

município, receberá uma espécie de cupom fiscal ou recibo, onde estará assinalado o valor do mesmo. 

Isso é muito importante para que haja maior transparência no uso do dinheiro público. Embora ainda 

estejamos nos familiarizando com este novo instrumento, tenho certeza de que, com profissionais 

qualificados e gestores integrados, estaremos construindo uma nova realidade, mais dinâmica e eficaz, 

para a Assistência Farmacêutica dos municípios" analisa. 

Lançado, em Brasília, no dia 03 de dezembro de 2009, o HORUS é um software livre para 

acompanhamento da utilização de medicamentos dos usuários do SUS. Permite, entre outras 

funcionalidades, a rastreabilidade dos medicamentos dispensados, o conhecimento do perfil de uso dos 

medicamentos, demanda atendida e não atendida, assim como a elaboração de indicadores de 

assistência farmacêutica para o planejamento, avaliação e monitoramento das ações. "Nos 

treinamentos, com a troca de experiências, objetivamos, ainda, aprimorar as funcionalidades do 

Sistema, para que ele atenda as diferentes realidades dos municípios do país", conclui Suetônio 

Queiroz, representante da Câmara Técnica da Assistência Farmacêutica do COSEMS/AL. 
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