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O presidente José Sarney inau
g u r o u , ontem,pela manhã, no Setor 
de Grandes Áreas Sul, nesta capi
tal, a maior Central Farmacêutica 

aie Distribuição de Medicamentos 
do País. A unidade, instalada nu
ma área de 2.100 metros quadra
dos e com capacidade de estocagem 
de cinco mil metros cúbicos de me
dicamentos, dispõe de sistema in-

. formatizado, evitando, assim, per-
_das e descontrole na distribuição. 
ji| A nova unidade da Central de 
Medicamentos (Cerne), do Ministé-
^ o da Saúde, dispõe, também, de 
_#reas especiais de alta segurança 
,para o armazenamento de medica
mentos controlados. 

Em discurso durante a soleni
dade, o presidente Sarney fez um 
•amplo relato dos programas desen
volvidos por seu Governo na área 
'social. Lembrou que na área de mo
dernização de almoxarifados da 
•Cerne já foram construídas 22 cen
trais de medicamentos, além da re-

'fbrma de outras e a implantação de 
Centrais regionais. 
-'•; Em sua fala, após os pronuncia
mentos do presidente da Cerne, 
George Washington Bezerra da 
Cunha, e do ministro da Saúde, 
JBEigo Tsuzuki, o presidente Sar
ney lembrou o slogan de seu Go
verno: 'Tudo pelo social" e apon
tou, entre outras ações governa
mentais, o que vem desenvolvendo 
a Legião Brasileira de Assistência 
(LBA) — com mais de 20 mil cre
ches: "Hoje, distribui mais de 44 ti-
rios de medicamentos para popula
ções carentes de mais de quatro 
mil municípios. O chefe do Gover-
oo ressaltou que, com isso, se bene
ficia mais de 50 milhões de brasi-
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Tsuzuki e Sarney descerram a placa que inaugura a unidade 

leiros. Lembrou, Sarney, que só 
neste ano o Governo já aplicou 
NCz$ 717 milhões na distribuição 
de farmácias básicas para a popu
lação de baixa renda. 

"A Cerne tem hoje um papel de 
destaque na produção e pesquisa 
de medicamentos, oferecendo gran
de incentivo à indústria farmacêu
tica nacional e aprimorando impor
tantes programas para a produção 
de medicamentos", afirmou o pre
sidente, lembrando que tudo isso 
com matéria-prima e tecnologia 
nacionais. 

Elogio 
Em sua fala, o chefe do Gover

no parabenizou o ministro Tsuzu
ki, o presidente da Cerne e os fun
cionários daquele órgão pelo o tra

balho é serviços prestados à causa 
da saúde pública. Ressaltou Sar
ney a implantação de unidades se
melhantes em Goiânia, para aten
dimento à região centro-Oeste e em 
Curitiba, para prestar o mesmo 
serviço na região Sul. 

"A saúde é um dos bens precio
sos de um povo", afirmou Sarney 
em seu discurso. Disse que "não há 
desenvolvimento económico sem 
bem-estar social". 

Depois, Sarney falou dos avan
ços na área da Previdência Social e 
lembrou que antes mesmo da Cons
tituição consagrar o direito do 
atendimento medico a todos os bra
sileiros, indistintamente, ele já 
baixara medida universalizando a 
saúde no país. 


