Qui paye la campagne
de Genève en
marche ?
Dossier de presse

« Notamment ceux qui souhaitent que la
gauche radicale et la gauche tout court
disparaissent du parlement ! »
Eric Stauffer, dans la Tribune de Genève du 28 mars 2018

«Carlos Sanchez est un ami et fait
effectivement partie des sponsors»
Eric Stauffer, dans Le Matin dimanche du 1er avril 2018.

L’homme
Carlos Sanchez est propriétaire de l’entreprise pharma EMS S.A.. D’après Forbes, il est, au 4
janvier 2018, le 16ème plus riche brésilien avec une fortune estimée à 2,5 milliards de USD.
https://www.forbes.com/profile/carlos-sanchez/
Forbes, 14.04.2016 https://www.forbes.com/sites/kerryadolan/2016/04/14/billionairesfrom-brazil-and-mexico-named-in-the-panama-papers-leak/#47a5a85c24a9 Dans cet
article, Kerry A. Dolan reprend des informations du site d’informations brésilien UOL.
« Carlos Sanchez: The Brazilian pharmaceutical billionaire owns a Panama-based offshore
firm called Illus Global Corporation that in 2013 opened an account in the Swiss bank Julius
Baer, according to UOL. Sanchez is the largest shareholder in privately-held generic drug firm
EMS S.A., which was founded by his father. Forbes pegs his net worth at just under $2
billion. A spokesman for Sanchez told UOL that Sanchez denied knowledge of the offshore
entity. At press time, Forbes had received no response from a Sanchez spokesman. »
D’autres sociétés liées à EMS S.A., également citées par UOL, sont mentionnées dans la liste
des sociétés impliquées dans les Panama Papers: Humboldt Group ; Morea Holdings et
Guess Promotion.

https://conteudo.imguol.com.br/blogs/52/files/2016/04/Milionarios-PanamaP-1.jpg

Son yacht
http://www.salernotoday.it/cronaca/porto-palinuro-imprenditore-carlos-sanchez-16-luglio2017.html

Lo yacht dell'imprenditore Carlos Sanchez
attracca a Palinuro
« La "Were dreams" ha lunghezza totale di 52metri e larghezza massima di 9 metri. La stazza
lorda è di 642 tonnellate. Ad invitarlo nella nota località turistica il deputato svizzero Eric
Stauffer »
« Anche quest’anno le località del Cilento sono la meta preferita di vip, imprenditori e politici.
Questa mattina, infatti, è attraccata al porto di Palinuro lo yacht “Were Dreams” battente
bandiera inglese con a bordo l’imprenditore brasiliano Carlos Sanchez, che opera da anni nel
settore farmaceutico. La “Were dreams” ha lunghezza totale di 52metri e larghezza massima
di 9 metri. La stazza lorda è di 642 tonnellate. Ad invitarlo nella nota località turistica il
deputato svizzero Eric Stauffer. » Il s’agit d’un yacht battant pavillon des îles Cayman.

Ses affaires
Privatisation par Aelius, une filiale luxembougeoise d’EMS S.A., de la société pharmaceutique
serbe Galenika

Aelius officially acquires Galenika
03/11/2017 Snezana Bjelotomic
http://serbianmonitor.com/en/economy/39061/aelius-officially-acquires-galenika/
« The Luxembourg-based company Aelius signed an agreement on the purchase of 93.7% of
the capital of the Belgrade-based pharmaceutical company Galenika at the price of EUR 16
million at the Ministry of Economy today.
As the ministry announced, the agreement was signed by Minister of Economy Goran Knezevic
and representative of Aelius, Jorge Costa Da Silva.
Minister Knezevic stated after the signing, which was also attended by the owner of EMS S/A,
Carlos Sanchez, that he expected that the privatization would be successful and that it would
have a positive impact on Serbia’s economic growth, because the purchaser was a renowned
company from the pharmaceutical industry.
– The interest of Serbia is for people to work and get paid and for taxes and contributions to
be paid, and your interest is to expand your market and make profit. We will help each other
achieve these goals – Knezevic said following the signing and welcomed the company
representatives to Serbia.
Sanchez stated that the plans for Galenika were to have it transformed and become very
important for the entire Southeast Europe.
– We want to have a truly successful company, for our employees to have good salaries and to
develop further in Serbia – Sanchez said.
The new owner of Galenika is obligated to pay EUR 25 million to settle the factory’s debts
towards banks and an additional EUR 200 per year of service to the employees who have opted
for the voluntary social program.
The purchaser also obliges to invest EUR 5.525 million in Galenika over the next two years and
to keep the number of employees from going below 900 for an indefinite period of time. A total
of 250 of 1,400 workers applied for the voluntary leaving.
Aelius, related to EMS S/A Brazil, is the only bidder to meet all the terms for taking part in the
process of privatization of Galenika.

President of the Independence union at Galenika, Zoran Pantelic, told Beta that he expected
the purchaser to expand the range of products, while keeping all 1,150 workers and increasing
salaries, currently at RSD 47,000 on average.
– I expect the new owner to expand the production and take in all the employees, as they are
qualified workers – Pantelic said.
He added that “enough workers have been laid off in the past four-five years”, as the number
of employees was halved from 2,800 to 1,400.
In addition to jobs, the workers, according to him, expect the new purchaser to agree to a
social dialogue and to adhere to the Collective Agreement.
– The Collective Agreement, signed in 2015, expires in late 2018 and I expect negotiations
about a new one to begin next autumn – Pantelic said.
He pointed out that, in line with the current Collective Agreement, the workers claim
retirement insurance contributions for 2013 and for several months of the current year, to be
paid in eight months, as well as unpaid annual leave contributions and jubilee awards for
workers who left Galenika earlier.
– The Government of Serbia has reached the decision according to which the claims should be
paid, and we will initiate a dispute if they fail to do so – Pantelic said.
President of the Autonomous Trade Union of Galenika, Tamara Lalic, told Beta that the
workers expected the new owner of the factory to expand to the markets in which Galenika’s
drugs are sold and to adhere to the Labor Law and the Collective Agreement. »

Pour aller plus loin:
eKapija, 02.11.2017
https://www.ekapija.com/en/news/1927885/aelius-and-ministry-of-economy-sign-salesand-purchase-agreement-on-galenika

A total of 830 workers to remain in Galenika
– EUR 400 per year of service for termination
of employment contract by mutual consent
eKapija, 29.03.2018 https://www.ekapija.com/en/news/2076907/a-total-of-830-workers-toremain-in-galenika-eur-400-per
« The sole requirement that the new owner of Galenika, the Luxembourg-based company
Aelius (owned by Brazil's EMS Group), was supposed to meet by now – pay EUR 25 million
and increase the capital of the plant in Zemun – was met on December 1 with the payment of
RSD 2.96 billion, according to the Business Registers Agency, Novosti reports.
The state obliged the purchaser not to enforce the reduction of the number of employees
from 1,300 to under 900 over a two-year period. Still, come early April around 830 will
remain in Galenika. However, they are all to leave by consent – with a social program,
Novosti reports.
The invitation for the voluntary leaving lasted through March 15.
The new owner has also decided to discontinue the side activities, such as cleaning, security
and restaurants.
– The employer has offered them a compensation for the termination of employment
contracts by mutual consent and they will continue working for another employer – says
Zoran Pantelic, head of the Independence trade union.
– They are to be paid identical amounts, EUR 400 per year of service. In mid-2018, we will
also start negotiating about a new collective contract, as the current one is valid until
December. We will try to keep our current rights.
Pantelic adds that the owners invests in the production and that new products are being
registered.
Let us remind that Galenika's new owner obliged by the sales and purchase agreement to
invest EUR 5.52 million in the pharmaceutical plant.
What hasn't been fulfilled, Novosti reports, is the state's obligation. To clarify, in October, the
Government of Serbia adopted a decision obliging to pay pension and health insurance
contributions to all employees at Galenika, pertaining to a period of around eight months in
2013. The state has yet to do so, which is a big problem – those who can exercise the right
cannot retire, whereas those on a parental leave or a longer sick leave cannot get
compensations for leaves in that period, Novosti writes. »

Article de O Globo sur le versement de 7,8 millions de Real (3,4 millions de francs) par l’exministre José Dirceu à Sanchez

Laboratório sob suspeita pagou R$ 7,8
milhões por consultoria do ex-ministro José
Dirceu
16.04 2017, Mariana Sanches e Germano Oliveira
https://oglobo.globo.com/brasil/laboratorio-sob-suspeita-pagou-78-milhoes-porconsultoria-do-ex-ministro-jose-dirceu-15901550
« SÃO PAULO - O laboratório farmacêutico EMS, investigado na Operação Lava-Jato por
parceria feita com a Labogen — empresa ligada ao doleiro Alberto Youssef — para obter um
contrato no Ministério da Saúde, foi a entidade que mais pagou pelos serviços de consultoria
do ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu. Entre 2009 e 2014, a JD Assessoria recebeu R$ 7,8
milhões da EMS. Em 2013, ano do contrato investigado, R$ 1,8 milhão.
A parceria entre o EMS e a Labogen seria para fornecer ao ministério medicamento com o
princípio ativo citrato de sildenafila, usado para combater a disfunção erétil, e renderia às
empresas R$ 134,4 milhões em cinco anos. Em 2013, de acordo com investigações da PF, o
deputado federal cassado e ex-petista André Vargas fez gestões junto à cúpula do Ministério
da Saúde para a realização da parceria, que, no entanto, acabou suspensa tão logo surgiram
as primeiras denúncias de corrupção, no início de 2014.
Em depoimento à Justiça, o empresário Leonardo Meirelles, da Labogen, afirmou que vinha
tentando participar do programa de parceria com o Ministério da Saúde desde 2010, mas
que a situação só se resolveu a seu favor com a “entrada no jogo” de Vargas. No
depoimento, ele afirmou que passou a ter reuniões com o então diretor do Departamento do
Complexo Industrial e Inovação em Saúde do Ministério da Saúde, Eduardo Jorge Valadares
Oliveira, que, para o delator, atuaria dentro do ministério “na defesa dos interesses da EMS”.
Intercepções de mensagens eletrônicas de Meirelles e seus sócios mostram que a parceria
entre Labogen e EMS foi imposta pelo Ministério da Saúde.
Por meio de sua assessoria, Dirceu negou ter intermediado qualquer negócio da EMS com o
Ministério da Saúde. “A JD Assessoria e Consultoria informa que prestou serviços à EMS na
prospecção de negócios nos mercados de Cuba e Portugal”.
Já a EMS informou que não chegou a receber nenhum valor do ministério, uma vez que a
parceria acabou não sendo celebrada. A pasta, por sua vez, disse que a sindicância
administrativa interna não encontrou irregularidades na negociação entre as empresas. »

Article sur l’accusation de Leonardo Meirelles. Celui-ci prétend que Sanchez a reçu un
contrat de 134 millions de real en échange de faveurs

Delator envolve bilionário da saúde na lava
jato
Saúde, 14.04 2015, Carlos Lima
http://www.cljornal.com.br/saude/delator-envolve-bilionario-da-saude-na-lava-jato/

« Delator da Lava Jato, o empresário Leonardo Meirelles, sócio do Labogen, envolveu o
bilionário dos medicamentos genéricos Carlos Sanchez, no esquema.
Em depoimento à Polícia Federal, ele afirmou o diretor de Produção Industrial e de Inovação
do ministério da Saúde, Eduardo Jorge Valadares Oliveira, colocou o EMS, laboratório de
Sanchez, na parceria que o Labogen tinha com o ministério, um negócio que renderia R$ 134,4
milhões.
O EMS é o maior laboratório do país, com faturamento de R$ 3,4 bilhões em 2014, que produz
no Brasil os genéricos do Viagra, marca que pertence à gigante Pfizer.
Meirelles também relatou que a atuação do ex-deputado federal André Vargas (ex-PT-PR) foi
decisiva para que o Labogen conseguisse a parceria. Ele foi preso na última sexta-feira.
Considerado o mais influente empresário do Brasil, Sanchez foi o primeiro a apostar no ramo
dos genéricos. Sua empresa engloba ainda as marcas Germed e Legrand e selou recentemente
um acordo com Hypermarcas, Aché e União Química para a criação do Bionovis, o chamado
“superlaboratório nacional”. »
Fonte: Mario Cesar Carvalho

18.12.2001 : Article sur une supposée falsification de documents par EMS
pour commercialiser un générique

Briga de laboratórios poderá parar na Justiça
Fonte: Correio Braziliense - 18/12/2001
http://www.anvisa.gov.br/hotsite/genericos/noticias/2001/181201.htm
Política/ GUERRA DOS REMÉDIOS
Rodrigo Caetano e Ugo Braga / Da equipe do Correio
« O laboratório Novartis pretende interpelar judicialmente o médico italiano Carlo Oliani,
sócio do laboratório nacional EMS Sigma Pharma. Em entrevista ao Correio publicada ontem,
Oliani acusou a Novartis de divulgar documentos falsificados para impedir a concorrência no
mercado da ciclosporina, droga utilizada por pacientes transplantados, avaliado em R$ 100
milhões por ano. A diretoria da Novartis reagiu.''Se a nossa empresa está sendo acusada de
fazer algo ilegal, a Sigma Pharma vai ter de provar. Se não, vamos tomar as medidas legais
que julgarmos necessárias.'', afirma o diretor jurídico da Novartis, Nelson Mussolini.
O diretor jurídico diz que a Novartis desconhece a forma com que os registros das
ciclosporinas genéricas foram concedidos no país. ''Não conheço aquele documento (um dos
testes de bioequivalência - que assegura que a droga age exatamente igual ao medicamento
de referência - apresentados pela EMS Sigma Pharma). Não temos acesso aos ofícios de
outros laboratórios apresentados para registro''.
Mussolini sai em defesa dos critérios de análise adotados pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa) na concessão da licença de medicamento genérico.''Embora a ciclosporina
seja um medicamento importante, não é mais o carro-chefe da Novartis'', alega o diretor do
laboratório suíço. Para ele, toda a confusão é fruto da concorrência acirrada entre as
empresas.
A disputa pelo mercado da ciclosporina se acirrou em 1997, quando a Novartis - que reinava
absoluta entre os renais crônicos com o medicamento Sandimmun Neoral - perdeu o
monopólio. O então similar Sigmasporim, fabricado pela EMS Sigma Pharma, entrou no
páreo. Por lei, o medicamento similar não precisa ter testes que comprovem a mesma ação
do remédio referência. A EMS Sigma Pharma assegurava que o medicamento deles tinha o
mesmo efeito do referência da Novartis. Nessa busca pelo registro como genérico, a empresa
apresentou seus testes à Anvisa.
Nessa época, chegaram à Anvisa denúncias de adulteração dos documentos originais da EMS
Sigma Pharma para obtenção de registro como genérico. Oliani garante que a denúncia é
mentirosa, que versão apresentada à Anvisa pela empresa de um dos testes de
bioequivalência, publicado na edição de janeiro/fevereiro de 1999 da revista European
Review for Medical and Pharmacological Sciences, é a verdadeira.

O documento arquivado na Anvisa difere do que foi publicado em vários detalhes. O mais
grave deles é a troca do termo ''Discussion'' (discussão) para ''Conclusions'' (Conclusões)
como título da última parte do estudo. Essa troca leva a se interpretar que uma premissa
científica que ainda estava sendo colocada para discussão era, na verdade, conclusiva. O
Correio verificou junto à Anvisa que é a versão adulterada a que foi apresentada no
processo. »

Entrevista / Carlos Sanchez
Não houve adulteração, insiste Sigma
''Se o estudo fosse falso, tinham mandado me prender''
« O presidente da EMS Sigma Pharma, Carlos Sanchez, concedeu entrevista ao Correio.
Negou ter falsificado documentos para acelerar o registro de genérico do Sigmasporin, usado
para diminuir o risco de rejeição a transplantes renais. Disse que o episódio foi criado por sua
concorrente, a suíça Novartis.
CORREIO BRAZILIENSE - A EMS Sigma Pharma adulterou algum documento para fazer o
registro de genérico do Sigmasporin?
CARLOS SANCHEZ - Não, não adulterou nenhum documento.
CORREIO - Por que o estudo entregue à Agência Nacional de Vigilância Sanitária é diferente
do original?
SANCHEZ - A revista é uma parte do estudo que foi entregue à Vigilância Sanitária. Quando
você entrega os documentos na Vigilância Sanitária, entrega o dossiê completo. Qualquer
estudo de bioequivalência pode ser publicado numa revista, foi isso que foi feito. E assinado
por todos os autores.
CORREIO - Por que um dos autores some na cópia entregue à Vigilância?
SANCHEZ - Quem some?
CORREIO - Diego Foschi.
SANCHEZ - (Pausa) Preciso ver o documento. Não sumiu nada, não.
CORREIO - Sumiu. Está no documento que foi publicado no Correio de domingo...
SANCHEZ - Você não tem como conversar esse assunto técnico com o Carlo (Oliani, co-autor
do estudo, do Departamento Médico da Sigma Pharma), não?
CORREIO - É que a matéria foi sobre isso, entendeu?

SANCHEZ - Deixa eu concluir minha linha de raciocínio. O que aconteceu foi: a gente fez o
pedido de registro como genérico, apareceu uma carta da Novartis (laboratório suíço que
disputa o mercado nacional de ciclosporina com a EMS Sigma Pharma) dizendo que o estudo
era falso, a Vigilância Sanitária esclareceu com o embaixador brasileiro na Romênia. Apesar
de ter esclarecido, solicitou outro estudo de bioequivalência no Brasil. O estudo foi feito,
aprovado, só depois foi dado o registro de bioequivalência.
CORREIO - A dúvida é: se o estudo é tão conclusivo quanto o senhor diz, por que a Vigilância
pediu novo teste?
SANCHEZ - Porque existia uma briga da EMS contra a Novartis, está certo? E ela (a Novartis)
estava circulando um documento na classe médica, segundo o qual o pedido de registro do
Sigmasporin continha um estudo falsificado. Acredito que o Vecina quis se resguardar. »

Article sur le scandale des pilules contraceptives composées de farine
distribuée par EMS

Mães que tomaram pílula da farinha em 1998
ainda brigam por indenizações
9.11.2007 http://g1.globo.com/Noticias/SaoPaulo/0,,MUL175770-5605,00.html
« Após nove anos, mulheres que tomaram anticoncepcional ineficaz ainda lutam na Justiça.
Mãe se solidariza com possíveis vítimas de lotes do Contracep recolhidos quinta-feira.
Idalina da Silva Pinto Mortari, 50 anos, ficou assustada quando soube que 200 mil mulheres
podem ter utilizado anticoncepcionais ineficazes distribuídos nas rede pública de saúde de
São Paulo. Na quinta-feira (8), o governo determinou que três lotes do anticoncepcional
Contracep, da EMS-Sigma Pharma, fossem recolhidos após testes indicarem falhas no
medicamento.
Mãe aos 40 anos ela engravidou após tomar o anticoncepcional Microvlar, fabricado pela
Schering do Brasil, no episódio que afetou diversas mulheres e ficou conhecido no país como
caso da pílula de farinha.
Saiba o que fazer se você tomou o anticoncepcional recolhido
"Vi a notícia e falei ´Meu Deus´! Essas mulheres vão passar por tudo que passei", conta
Idalina, que até hoje briga na Justiça para tentar conseguir indenização da empresa. "Até
hoje, só me pagaram R$ 8 mil para despesas do parto, graças a uma liminar da Justiça.
Depois disso, mais nada. A gente ganha, mas eles recorrem", conta a mulher.
Quando engravidou, Idalina tinha 40 anos e dois filhos, um de 14 e uma de 10. "Primeiro
pensei que fosse menopausa precoce. Não podia estar grávida. Fiquei tão revoltada que só
fui comprar o enxoval do bebê com oito meses. Hoje é claro que isso passou, eu amo meu
filho", explica. "Eu nunca quis fazer laqueadura por temer problemas, mas acabei tendo
problema é com a pílula. No fim, acabei fazendo laqueadura."
As pílulas Microvlar ineficazes foram feitas para testes da Schering e acabaram chegando
aos consumidores. A empresa nega até hoje que tenha distribuído as unidades e diz que o
produto foi vendido de maneira irregular. Ao saber que havia engravidado por ter tomado
pílulas de farinha, a primeira providência de Idalina foi ir ao 101º Distrito Policial, no Jardim
das Embuias.
"A polícia não ajudou em nada. Procurei um advogado que disse que falou que eu não tinha
provas suficientes e corria o risco de ser processada caso perdesse na Justiça. No Procon,
também nada. Quase desisti", conta Idalina. Ela acabou sendo auxiliada pelo Instituto de
Defesa do Consumidor (Idec), que, na época, entrou com quatro ações diferentes para
tentar ajudar dez consumidoras carentes na briga contra a Schering.

Das quatro ações, a Justiça considerou duas improcedentes e duas ainda estão sendo
julgadas. Em uma delas, o Idec conseguiu que o Tribunal de Justiça de São
Paulo determinasse o pagamento de indenização de R$ 100 mil para duas mulheres, decisão
que a Schering ainda tenta derrubar em instâncias superiores.
"Muita gente foi afetada. Além das mulheres que engravidaram, há também as que
correram risco de engravidar. Como a cartela custava R$ 4 na época, o problema afetou
principalmente camadas pobres e muitos não souberam como correr atrás dos direitos", diz
Mariana Ferreira Alves, advogada do Idec. "Muitas mulheres fizeram acordos e receberam
indenizações irrisórias", afirma.
Indústria farmacêutica
O advogado da Schering do Brasil, Cid Scarpezzini Filho, nega que tenha feito acordos com
consumidoras para evitar processos e diz que, de acordo com o último balanço feito pela
empresa, foram abertos cerca de 300 ações relacionadas ao caso da pílula da farinha.
"O que hoje nós temos é que aproximadamente 75% foram julgadas improcedentes e ainda
estamos recorrendo em algumas que foram julgadas procedentes. A Justiça determinou que
não havia mérito nas ações. Demonstramos que foi por descuido ou por falta de noção
mesmo que elas engravidaram", diz o advogado. "Finalizadas mesmo, com a empresa
condenada, deve haver umas 20 ações. Pagamos cerca de R$ 30 mil em média, considerando
todos os gastos."
Ele minimiza o número de casos de gravidez causados pelo uso da pílula de farinha e ressalta
que, na época, todos os produtos foram recolhidos. "Nenhum placebo (pílula sem o remédio)
foi encontrado. Não houve venda no mercado, até hoje não sabemos como as mulheres
tiveram acesso às pílulas, se elas foram roubadas e vendidas para farmácias", sugere,
repetindo o mesmo argumento utilizado pela direção da empresa quando o caso ganhou
repercussão. »

saiba mais
•
•
•

SP proíbe venda de 3 lotes de anticoncepcional injetável
Saiba o que fazer se você tomou o anticoncepcional recolhido
Arquivo G1: Caso da pílula de farinha

