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O Brasil atravessa uma onda de 
pessimismo sem precedentes des-
de o período da ditadura militar. 
Apesar de ter sido o ano em que 
sediamos as olimpíadas, aquele foi 
um pequeno intervalo de alegrias, 
sutilmente encoberto pelas apre-
ensões face ao crítico momento po-
lítico-econômico que ainda persiste 
no País.

As reiteradas declarações do Mi-
nistro da Saúde, Ricardo Barros, con-
trárias ao Sistema Único de Saúde 
(SUS) também foram e são motivos 
de muita preocupação. Isso porque 
o histórico dele é de defesa dos pla-
nos privados de saúde, já que é esta 
a origem do principal financiamen-
to de suas campanhas eleitorais ao 
Congresso Nacional.

O que se vê no cenário é a venda 
do Pré-Sal, a entrega da Petrobras, 
as mudanças no sistema de educa-
ção, o corte das bolsas universitá-
rias. Além da priorização político-
econômica pela defesa do superávit 
primário em detrimento das políti-
cas de cunho social, sobretudo, a 
saúde e educação. Sem falar da tal 
reforma da previdência que, mais 
uma vez, impõe severas perdas ao 
trabalhador, principalmente aque-
les das regiões mais sofridas desse 
Brasil cuja expectativa de vida é 
menor que a idade mínima para a 
aposentadoria.

Será preciso muita coragem para 
enfrentar esse turbilhão de mazelas  
impostas por um governo ilegítimo 
que se impôs para cumprir a carti-
lha de uma política neoliberal bem 
bolada. Ninguém mais faz questão 
de disfarçar. Compra-se a maioria 

dos parlamentares, compram-se os 
espaços na grande imprensa, mais 
uma vez a serviço do sistema finan-
ceiro, modificam-se as leis, rasga-se 
a Constituição Federal. Elege-se um 
justiceiro para criminalizar a política 
com o discurso de anticorrupção e 
sem gastar uma única bala mata os 
sonhos dos brasileiros e entrega as 
riquezas do país aos interesses do 
capital estrangeiro.

Na profissão farmacêutica? Ape-
sar de o setor apresentar desempe-
nho diferenciado da economia em 
geral, ele acaba sendo contamina-
do pela mesma tônica da recessão 
predominante. Assim, é também 
fundamental que tenhamos de fato 
muita coragem para superar este 
momento. Permanece o sentimento 
de que os rumos só mudarão quan-
do estivermos envolvidos, como 
protagonistas desta luta, jamais 
como meros espectadores. Lem-
brando Guimarães Rosa “...o correr 
da vida embrulha tudo... o que ela 
quer da gente é coragem”.

Diretoria do Sinfarmig

Esse ano será lembrado como 
aquele que deveríamos

esquecer
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Resistir foi o verbo que melhor 
definiu a representação do Sindi-
cato dos Farmacêuticos de Minas 
Gerais – Sinfarmig no Conselho 
Estadual de Saúde de Minas Gerais 
– CES/MG neste ano. E ela se fez 
necessária diante do alerta máxi-
mo que a saúde pública acendeu 
em meio às ameaças que se mate-
rializaram com o texto da PEC 55, 
que tramitou no Senado (antiga 
PEC nº 241 na Câmara) agora já é 
uma realidade no nosso país. Ten-
tamos impedir ou minimizar os 
estragos que podem ser profun-
damente danosos ao país nos pró-
ximos anos. Apelamos para uma 
sociedade mais solidária, justa, e 
que também acredita na igualda-
de de direitos, no dever do Estado 
em promover saúde. Acreditamos 
na via do engajamento, da marca-
ção de posição, da consciência de 
que não é possível  disseminar um 
conceito mais ampliado de saúde 
com o congelamento de recursos 
por 20 anos.

É hora de mostrar para a po-
pulação brasileira o quadro real 
do SUS a despeito do que é noti-
ciado na imprensa. A mídia foca 
exclusivamente nos problemas 
do Sistema. É fato que eles exis-
tem, todavia, é tempo de mudar 
o enquadramento e mostrar a po-
tência que é o SUS. O maior plano 
de saúde público do mundo foi a 
grande aposta da VIII Conferên-
cia Nacional de Saúde, momento 
em que diversos segmentos da 
sociedade se uniram para cons-
truir algo que fosse muito além 
do assistencialismo e da caridade. 
Em consonância com o princípio 
da dignidade da pessoa, da hu-
manização e do que preconizam 
organismos internacionais como 
a Organização Pan-Americana 
da Saúde (OPAS) e a Organização 
Mundial de Saúde (OMS).

Existem diversas formas de se 
contribuir nesta ampla e neces-

sária frente de defesa do SUS, em 
todas elas o mais importante é a 
união, a disputa limpa de idéias. 
Mas, sobretudo, garantir a inte-
gralidade do cuidado ao povo 
brasileiro. 

Desta forma, dentre as várias 
frentes que o Sinfarmig ocupa 
nestes seus 35 anos de existência, 
hoje orgulhosamente estamos 
no Conselho Estadual de Saúde 
de Minas Gerais (CES), represen-
tando os farmacêuticos em uma 
dobradinha muito oportuna com 
o Conselho Regional de Farmácia 
de Minas Gerais. Atualmente inte-
gramos o segmento dos trabalha-
dores conjuntamente com outros 
profissionais da Saúde participan-
do das discussões com usuários e 
gestores sobre os assuntos mais 
relevantes da execução e organi-
zação do SUS em Minas Gerais e 
eventualmente em nível nacional. 

As reuniões ordinárias do Con-
selho são realizadas mensalmen-
te, quando os conselheiros trazem 
suas pautas e informes, possibi-
litando o amplo debate. Nesse 
ambiente, vivemos momentos de 
consensos e outros onde os po-
sicionamentos são contrários, as 
votações apertadas e acaloradas 
já que vários segmentos estão ali 
representados.

Portanto, entendemos como 

Farmacêuticos desempenham papel 
de resistência no Conselho Estadual

fundamental a qualificação e con-
tribuição no debate das câmaras 
técnicas do CES tanto que o Sin-
farmig decidiu ampliar a sua parti-
cipação integrando também à Câ-
mara Técnica de Gestão da Força 
de Trabalho. Observando o escopo 
do trabalho totalmente alinhado à 
natureza das lutas sindicais a ins-
tância busca, assim, discutir mais 
profundamente assuntos que 
afetam profissionais que atuam 
em farmácias, hospitais, clínicas e 
outros estabelecimentos que são 
lotados por meio de prefeituras, 
do Estado e da União.

Este espaço tem sido de lutas, 
assim como de aprendizado e de 
exercício do respeito a diversidade 
de ideias uma vez que trata-se de 
um ambiente democrático, per-
manente e deliberativo do SUS. 
No que se refere à Assistência e 
Serviços Farmacêuticos acredita-
mos que é o momento de enten-
der o que os demais segmentos 
esperam de nós. Como a socieda-
de espera que nos posicionemos 
diante dos desafios, que a saúde 
pública enfrenta? Nossa resposta, 
nesse momento, não pode ser ou-
tra se não o de defesa incondicio-
nal do SUS. 

Nivaldo  César de Souza Júnior
Diretor do Sinfarmig

Nivaldo Júnior, diretor que representa o Sinfarmig no Conselho Estadual de 
Saúde, segundo da esquerda para a direita, ao lado dos demais integrantes 
do CES/MG
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O ano de 2016 foi marcante 
no Sindicato dos Farmacêuticos 
de Minas Gerais – Sinfarmig para 
a Assistência Farmacêutica Públi-
ca. Um tempo de conquista de 
espaços e relações tanto no âm-
bito político e público quanto no 
acadêmico. Por onde a entidade 
sindical circulou esta foi uma das 
vozes mais altas que podia ser ou-
vida. 

Por meio de sua diretoria, o 
Sinfarmig participou de eventos 
importantes como a  audiência 
pública realizada no mês de ju-
nho na Comissão de Saúde da 
Assembleia Legislativa de Minas 
Gerais (ALEMG) que abordou a As-
sistência Farmacêutica no âmbito 
estadual com presença de auto-
ridades da área, políticos, repre-
sentantes do poder judiciário, da 
Secretaria de Saúde do Estado de  
Minas – SES/MG e integrantes do 
Fórum de Patologias e Deficiên-
cias – FADOP, que questionaram a 
deficiência do Estado em fornecer 
vários medicamentos. 

Alguns dias depois, por inter-
médio do Sinfarmig, a Superinten-
dência de Assistência Farmacêuti-
ca recebeu os membros do FADOP 
numa agenda emergencial que 
buscou solucionar as demandas 
dos pacientes, dentre elas, a falta 
de medicamentos para tratar do-
enças crônicas e raras. A SES-MG 
afirmou que o quantitativo atual 
de itens não encontrados repre-
sentava menos de 10% dos medi-
camentos cuja responsabilidade 
de aquisição é da Secretaria. 

Em setembro, no Fórum Mi-
neiro de Valorização da Profissão 
Farmacêutica o Sinfarmig iniciou 
uma conversa com o Conselho 
de Secretarias Municipais de Saú-
de – COSEMS com a intenção de 
sensibilizar a entidade que integra 
as secretarias de saúde de todo o 
Estado a fim de aprofundar o diá-
logo sobre a necessidade de uma 
assistência farmacêutica mais 
qualificada envolvendo desde o 
uso racional dos medicamentos 

até o aumento da adesão dos pa-
cientes ao tratamento farmaco-
lógico, para promover a redução 
das perdas dos medicamentos. 

Os secretários manifestaram 
desejo em buscar alternativas co-
letivas para superar as dificulda-
des financeiras comuns a muitas 
cidades inclusive propondo remu-
neração digna aos farmacêuticos. 
O diálogo entre as entidades foi 
ampliado e uma agenda foi ime-
diatamente marcada com a Supe-
rintendência de Assistência Far-
macêutica da Secretaria Estadual 
de Saúde de Minas Gerais.  

A diretoria da entidade sindical 
lembrou a necessidade de avan-
çar na qualificação da Assistência 
Farmacêutica, assim como na re-
solução que garanta o repasse do 
incentivo ao farmacêutico como 
forma de valorização e estímulo 
a permanência deles nos muni-
cípios. Um levantamento sobre a 
situação dos profissionais foi ela-
borado pelo diretor do Sinfarmig 
na regional do Norte de Minas, 
Patrick Carvalho Brito, e entregue 
ao Estado que propôs um estudo 
mais aprofundado para elabora-
ção de medidas mais efetivas. 

 O Sinfarmig participou, ainda, 
do Seminário de Assistência Far-
macêutica da Rede Municipal de 
Saúde organizado pela Gerência 

Sinfarmig contribui para ampliação de debate 
sobre Assistência Farmacêutica Pública

de Assistência Terapêutica – Ge-
med sobre o cuidado farmacêuti-
co, a importância do profissional 
nos espaços de controle e os indi-
cadores adotados. 

Ocupando a relatoria da Câma-
ra Técnica de Assistência Farma-
cêutica (CTAF) do Conselho Muni-
cipal de Saúde de Belo Horizonte 
(CMSBH), o Sinfarmig cobrou po-
sição dos órgãos públicos sobre o 
desabastecimento na rede. Tam-
bém na coordenação do Fórum 
Mineiro de Luta pela Valorização 
da Profissão a diretoria do Sinfar-
mig protagonizou debate sobre 
Assistência Farmacêutica nos hos-
pitais. 

No âmbito acadêmico parti-
cipou de discussão no Centro de 
Estudos do Medicamento da Uni-
versidade Federal de Minas Gerais 
- CEMED da Universidade Federal 
de Minas Gerais (UFMG). Para a 
diretora do Sinfarmig, Júnia Lélis, 
que participou de quase todas as 
discussões a nova política de As-
sistência Farmacêutica de Minas 
deve ser uma prática de garantia 
da qualificação do acesso, da pres-
crição racional e da estruturação 
física das unidades de atendimen-
to aos usuários.  “É preciso pensar 
a Assistência farmacêutica para 
além da aquisição e distribuição 
de medicamentos”, opinou. 

Sinfarmig se envolveu em várias discussões acerca da nova política de Assis-
tência farmacêutica no estado de Minas defendendo acima de tudo a valori-
zação dos profissionais e a importância deles na saúde pública.
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Uma distorção no edital nº 
14/2016 para concurso público 
da Polícia Militar de Minas Gerais 
– PMMG motivou uma ação judicial 
do Sindicato dos Farmacêuticos de 
Minas Gerais - Sinfarmig com apoio 
do Conselho Regional de Farmácia 
de Minas Gerais – CRF/MG. A enti-
dade sindical decidiu acionar a cor-
poração judicialmente no início do 
mês de novembro para questionar 
o edital com base em tratamento 
isonômico por nível de graduação. 
Isso porque em edições anteriores 
de concursos, os editais previam 
vagas para oficial farmacêutico, 
com exigência de nível superior em 
Farmácia. Neste ano, a vaga deixou 
de ser para oficial, no posto de 2º 
tenente QOS, como é exigida para 
os demais profissionais de saúde da 
PMMG passando a ser diferenciada 
para soldado farmacêutico inclusi-
ve com atividades inerentes à pro-
fissão, além do salário ser inferior ao 
de oficial.

O Sinfarmig entende que como 
o ingresso de farmacêuticos na cor-
poração sempre ocorreu com nível 
de oficial, não haveria nenhuma 
justificativa plausível para este “re-
baixamento” de posto na corpora-
ção militar. Na defesa permanente 
da categoria, o Sinfarmig aguarda 
uma resposta positiva e deseja que 
os direitos dos farmacêuticos sejam 
mantidos. A entidade sindical acre-
dita que prevalecerá a política res-
peitosa e justa que permeia os pro-
cessos seletivos da PMMG, que vem 
conferindo tratamento isonômico a 
todos os seus profissionais da área 
de saúde. 

Sinfarmig aciona
a Justiça para

alterar edital em 
concurso da PMMG

  Farmacêutico ganha de empresa que
o demitiu durante tratamento médico

E chegamos ao final de 2016. Estamos fechando mais um ciclo e 
podemos dizer com segurança, de um ciclo de grandes transformações 
num cenário instável.

Este foi um ano longo e de grandes batalhas em todos os segmentos 
e para toda a sociedade. Não foi diferente para o Departamento Jurídico 
do Sinfarmig onde recebemos profissionais com demandas e histórias 
que ainda não tínhamos visto e que nunca imaginamos atender. E como 
a dúvida de um pode ser a de muitos profissionais decidimos compartil-
har aqui na coluna Jurídico Responde parte das nossas experiências.

O Departamento acabou de finalizar o processo do farmacêutico 
D.V.B.F. , que em  2013 atuou como responsável técnico em um empresa 
de logística. Entretanto, ele precisou ficar afastado das suas atividades 
profissionais para realizar um tratamento de saúde que foi muito longo 
e penoso. Mas, para surpresa dele foi dispensado assim que reassumiu 
suas funções de maneira arbitrária e injusta. O profissional nos procurou 
em busca de reparação de danos e entramos na Justiça. Após inúmeros 
recursos da empresa o processo chegou ao fim. Para esperança dos trab-
alhadores, a Justiça entendeu que a dignidade da pessoa está acima dos 
interesses capitalistas que norteiam a sociedade.

A decisão não repara os estragos emocionais que a situação cau-
sou, mas o farmacêutico D.V.B.F. ganhou o direito a uma indenização por 
danos morais e recebeu o adicional de insalubridade. O fundamento do 
Juiz foi claro ao declarar “que dispensar um empregado que ainda nem 
tinha o seu diagnóstico de cura ofende não apenas a pessoa em si, mas 
a honra e dignidade dela também”. O magistrado entendeu que esta ati-
tude da empresa interferiu na força para o trabalho do farmacêutico, já 
que no momento da sua dispensa ele esperava e precisava era de se 
sentir útil e restabelecido.

A vitória é do profissional, mas também da categoria toda e dos tra-
balhadores em geral. Certamente ainda enfrentaremos muitas batalhas, 
contudo, acreditamos que decisões dessa natureza deixam a certeza de 
que podemos  buscar a Justiça, porque a decisão dela irá prevalecer e os 
direitos dos trabalhadores serão reconhecidos.

Jurídico
Responde

Assessoria Jurídica
Agendamento presencial

Quintas-feiras: das 14 às 18h – Paulo Henrique Rezende
Jurídico.paulo@sinfarmig.org.br

Sextas-feiras: das 9 às 13h - Larissa Furtado
Jurídico.larissa@sinfarmig.org.br
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2016: o ano sem fim para as negociações
coletivas dos farmacêuticos

Uma das características que di-
ferencia os farmacêuticos de muitas 
outras categorias de trabalhadores 
quando o assunto é campanha sa-
larial se refere ao número de seg-
mentos e negociações coletivas 
que são feitas paralelamente. O 
ano começou com a mesa dos far-
macêuticos analistas clínicos que 
conquistaram reajuste de 9,28%. 
Os salários foram pagos com valor 
retroativo a data-base da categoria 
1º de maio. 

Após negociação com o Sindi-
cato dos Farmacêuticos de Minas 
Gerais – Sinfarmig, a entidade pa-
tronal representada pelo Sindica-
to dos Laboratórios de Patologia, 
Pesquisa e Análises Clínicas de 
Minas Gerais – SINDLAB concedeu 
percentual corresponde à variação 
acumulada do Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA), relativo 
às perdas salariais verificadas entre 
1º de maio de 2015 e 30 de abril 
de 2016. A Convenção Coletiva de 
Trabalho (CCT) possui validade de 
dois anos (2015 a 2017) alterando 
nesse período somente a cláusula 
econômica.

Os profissionais que atuam em 

farmácias, drogarias e distribui-
doras fecharam o ano com piso 
de R$ 4.122,24. Em uma das mais 
duras campanhas, o Sindicato do 
Comércio Varejista de Produtos 
Farmacêuticos de Minas Gerais 
– Sincofarma/MG demorou meses 
para concordar com o percentual 
de 11,07% de reajuste. O ganho de 
R$ 410,86 foi pago retroativo a 1º 
de março, data-base do setor. Esse 
ficou entre os pisos mais altos do 
Brasil para uma jornada de 44 ho-
ras semanais. 

A terceira categoria a assinar a 
CCT foi a dos farmacêuticos indus-
triais que encerraram a campanha 
com reajuste de 11,08% retroativo 
a 1º de março, data-base da cate-
goria. A decisão foi tomada após 
longa negociação com os empresá-
rios do setor farmacêutico. Embora 
o Sinfarmig tenha insistido em es-
tabelecer um piso salarial para a 
categoria, um dos pontos mais rei-
vindicados nas assembléias, a enti-
dade patronal negou. 

Apesar da data-base dos farma-
cêuticos hospitalares ser 1º de ju-
nho a categoria termina o ano sem 
fechar CCT. O Sinfarmig tentou o 

diálogo com o Sindicato dos Hos-
pitais, Clínicas e Casas de Saúde do 
Estado de Minas Gerais – Sindhomg 
até o dia 7 de dezembro, quando 
solicitou uma audiência de media-
ção no Ministério Público do Tra-
balho (MPT). Entretanto, a entida-
de patronal não compareceu, nem 
enviou qualquer justificativa para a 
ausência. Após sete meses de ten-
tativas e sem avançar no processo 
de negociação, o Sinfarmig entrou 
com pedido de reunião no Ministé-
rio do Trabalho visando  renovação 
da CCT 2016/2017.

Os farmacêuticos que atuam 
em transportadoras deverão ter a 
1ª Convenção Coletiva de Trabalho 
(CCT) somente em maio de 2017, 
depois da realização das assem-
bleias que irão encaminhar a pauta 
de reivindicações da categoria. O 
Sinfarmig já realizou reunião com 
o sindicato patronal para viabilizar 
o início do diálogo entre as partes. 

Confira o balanço das 
negociações e a íntegra das 

Convenções coletivas de trabalho 
firmadas até o momento no

www.sinfarmig.org.br
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Uma das ações importantes 
conquistadas pelo Sindicato dos 
Farmacêuticos e Minas Gerais 
– Sinfarmig este ano foi o espaço 
na composição do Conselho Muni-
cipal de Saúde de Belo Horizonte 
– CMSBH. Em setembro foi realiza-
da a cerimônia de posse dos novos 
conselheiros assim como a eleição 
da mesa diretora para o biênio 
2016/2018. O Sinfarmig assumiu 
como membro efetivo do CMSBH 
representando o segmento dos 
trabalhadores. “Uma vitória muito 
importante por se tratar de uma 
instância fundamental porque é 
onde acontecem as decisões mais 
importantes sobre as políticas pú-
blicas da saúde”, garante a direto-
ra do Sinfarmig, Júnia Lélis, eleita 
conselheira efetiva.

Uma das ações mais impor-
tantes do Conselho foi articular 

e organizar o grande Ato Nacio-
nal em Defesa do Sistema Único 
de Saúde – SUS que ocorreu dia 
19/09 em várias regiões do Brasil. 
Nessa data o Sistema comemorou 
26 anos de existência buscando 
oferecer à população uma saúde 
pública de qualidade, acessível e 
com assistência integral. As enti-
dades se uniram para fortalecer a 
mobilização contra o retrocesso 
e a ameaça aos direitos trabalhis-
tas, previdenciários e a privatiza-
ção no SUS.

No CMSBH, o Sinfarmig par-
ticipou da primeira reunião da 
Câmara Técnica de Assistên-
cia Farmacêutica (CTAF) gestão 
2016/2018, antiga reivindicação 
da entidade sindical, se elegendo 
para a relatoria da nova instância. 
O Sindicato dos Farmacêuticos 
cobrou explicações das autorida-

Sinfarmig representa trabalhadores 
no Conselho Municipal de Saúde

des sobre o desabastecimento na 
rede SUS/BH onde faltam insumos, 
medicamentos, uniformes e equi-
pamentos para os postos de saúde 
da capital. 

A entidade sindical dos farma-
cêuticos defendeu que o acesso 
aos medicamentos é parte essen-
cial do direito à saúde e, conse-
quentemente, do direito à vida. 
Um trabalho conjunto permitiu 
que o CMSBH elaborasse uma car-
ta de compromisso com a saúde 
da população que foi direcionada 
à nova gestão de Belo Horizonte.  

A Mesa Diretora do Conselho 
Municipal de Saúde de Belo Hori-
zonte – CMSBH também elegeu, 
em plenária ordinária, o Sinfarmig 
como representante suplente no 
Conselho de Administração do 
Hospital Metropolitano Doutor Cé-
lio de Castro, Hospital do Barreiro. 

Ano importante para o Sinfarmig, que passou 
novamente a compor e participar das ações e 
atividades como membro efetivo do Conselho 
Municipal de Saúde de Belo Horizonte – CMSBH 
representando o segmento dos trabalhadores.
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Sinfarmig lança site com layout
moderno e facilidade de busca

Após uma pesquisa no mercado e de posse da opinião da categoria o Sindicato dos 
Farmacêuticos de Minas Gerais – Sinfarmig relançou no mês de setembro o novo site.
O portal foi desenvolvido para atender aos profissionais que acessam diariamente as 
informações atualizadas de interesse dos farmacêuticos.
 
Com base em uma plataforma descomplicada e um layout contemporâneo e visual-
mente agradável, o site foi implantado com a proposta de simplificar a navegação e 
facilitar a busca dos conteúdos.
 
A criação teve como objetivo reorganizar os links agilizando a localização das informa-
ções e dos serviços. O site coloca em destaque as últimas notícias publicadas, assim 
como a agenda da diretoria atualizada e as novidades sobre benefícios, as atividades de-
senvolvidas pelo Sinfarmig, dando visibilidade a elas nos espaços de atuação e na mídia.  
 
A busca pela interatividade da entidade sindical com a categoria não pára, prova disso é 
a atualização das redes sociais onde os farmacêuticos podem se informar sobre assuntos 
de interesse, curtir, compartilhar e opinar sobre tudo que acontece.

www.sinfarmig.org.br 
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vigor desde 2002, o orçamento do Mi-
nistério da Saúde, que em 2015 foi de 
R$ 100 bilhões, seria de R$ 55 bilhões, 
isso significa que 40% do orçamento 
estarão ameaçados.

Educação

Para o Departamento Intersindical 
de Estatística e Estudos Socioeconô- 
micos (Dieese) o impacto na educação 
será grande com corte de R$ 18 bilhões 
sobre o que foi investido nos últimos 
10 anos. Para se ter uma idéia do que 
isso significa, se o piso dos professores 
tivesse sido congelado há 10 anos os 
salários estariam R$ 1.300 ao invés do 
valor atual de R$ 2.135.

Ignorando todos os protestos do 
país inteiro e alerta de especialistas e 
até da Organização das Nações Unidas 
– ONU para os riscos dos retrocessos 
para o Brasil, o Senado Federal apro-
vou em segundo turno a Proposta de 
Emenda à Constituição 55 (PEC 55), 
que congela os investimentos sociais 
pelos próximos 20 anos. Foram milha-
res de manifestações contrárias du-
rante todo este ano, entretanto, sem 
ouvir as vozes das ruas, os senadores 
aprovaram a Pec por 53 votos a favor 
e 16 contra. Eles haviam aprovado a 
Proposta em primeiro turno no dia 29 
de novembro por 61 votos a favor e 14 
contrários.

A PEC 55, que tramitou na Câmara 
dos Deputados como PEC 241, foi en-
viada ao Congresso pelo presidente 
Michel Temer no primeiro semestre 
deste ano. Ela foi aprovada em dois 
turnos pelos deputados, mas, como se 
trata de uma mudança no texto cons-
titucional, a aprovação no Senado pre-
cisa de três quintos dos senadores (49 
de 81), nos dois turnos, para virar lei.

A PEC 55, que estabelece um li-
mite para as despesas, deverá entrar 
em vigor em 2017 com o orçamento 
disponível para os gastos igual ao de 
2016 acrescido somente da inflação 
deste ano. O que significará a redução 
nos gastos com educação e saúde, os 
únicos da proposta que exigem uma 
mudança da Constituição. Especialis-
tas calculam que a Proposta provocará 
grande impacto principalmente para a 
população de baixa renda.

Impactos da PEC 55
sobre políticas sociais

Saúde

A PEC acaba com o investimento 
mínimo em saúde. Estudos do Grupo 
Técnico Interinstitucional de Discussão 
do Financiamento do SUS apontam 
que se a regra da PEC 55 estivesse em 

Senado aprovou em segundo turno PEC
que congela investimentos sociais

Assistência Social

Estudos do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (IPEA) calculam 
que com a aprovação da PEC 55, a As-
sistência Social perderá cerca de R$ 
868 bilhões mesmo que a economia 
do país volte a crescer.

Comparando dados

Quem ganha até um salário míni-
mo no Brasil tem carga tributária real 
de 37% e quem recebe acima de 20 
salários mínimos paga apenas 17% do 
orçamento com impostos. Em contra-
partida, segundo dados do Sindicato 
Nacional dos Procuradores da Fazenda 
Nacional, somente em 2015 a sone-
gação fiscal de grandes empresários 
retirou R$ 450 bilhões dos cofres pú-
blicos.

 

Com informações da Fenafar / Jornal Brasil de Fato
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O presidente do Conselho Nacional 
de Saúde (CNS) e da Fenafar, Ronald 
Santos no início de dezembro disse 
que “a crise brasileira não é só polí-
tica e econômica, mas também sani-
tária, com o risco de aumento da in-
cidência dos casos de dengue, Zika, 
Chicungunya e Mayaro no país”. A 
afirmação foi feita  durante Oficina 
Preparatória para a 1ª Conferência 
Livre de Comunicação em Saúde, 
que o CNS vai realizar em março de 
2017 para discutir a democratização 
das informações sobre o Sistema Na-
cional de Saúde (SUS).

 
Ronald Santos chamou a aten-

ção para a crise sanitária ao afirmar 
que as informações sobre saúde 
precisam ser mais diversificadas 
para uma melhor compreensão da 
população sobre o SUS. Segundo 
ele, isso seria fundamental para 
o reforço da cidadania e também 
para a população exercer os di-
reitos garantidos na Constituição, 
como, por exemplo, ter acesso às 
ações e serviços do SUS.

Para o presidente da CNS uma 
melhor distribuição de informa-
ções é fundamental, ainda, para os 
cidadãos compreenderem o con-
texto político atual e o risco que 
ele representa para a continuidade 
do funcionamento do SUS. Nesse 
ponto, ele citou o debate acerca da 
PEC 55, em tramitação no Senado 
com previsão de congelar os gas-
tos da União por 20 anos. Segundo 
estudo do CNS, a eventual promul-
gação da proposta vai resultar em 
um prejuízo de R$ 434 bilhões para 
o SUS.

“O desequilíbrio na correlação 
de forças políticas e também na 

comunicação são o grande desafio 
para a sociedade enfrentar a crise 
política, a crise econômica e a crise 
sanitária, problemas que não são 
de hoje e que estão mais atuais do 
que nunca na atual conjuntura”, 
ressaltou.

De acordo com Ronald Santos 
há no país uma narrativa hegemô-
nica que desqualifica a imagem do 
SUS, uma das principais conquis-
tas da população, e omite o amplo 
espectro de serviços assistenciais 
oferecidos gratuitamente aos cida-
dãos.

Para o jornalista Leandro Fortes, 
um dos organizadores da oficina, 
“existe uma doutrina nas empresas 
de comunicação de que a ques-
tão da saúde pública é um entrave 

CNS afirma que crise brasileira
é também sanitária 

para o desenvolvimento nacional. 
Essa visão foi se tornando um dis-
curso homogêneo na mídia para 
desconstruir o SUS e a saúde pú-
blica, gratuita, integral e universal. 
Estes conceitos são desconstruídos 
sem que haja uma contra-ofensiva, 
porque não temos os mecanismos 
para falar com as pessoas”.

A Oficina Preparatória para a 1a 
Conferência Livre de Comunicação 
em Saúde reuniu, além de represen-
tantes do CNS, vários profissionais 
que fazem comunicação em blogs, 
redes sociais, rádios comunitárias, 
coletivos de mídia, entre outros.  
Os profissionais foram unânimes 
em dizer que o acesso à informação 
é fundamental para o exercício do 
direito à saúde.

Oficina preparou Conferência Livre que debaterá democratização das informações do SUS

Fonte: Fenafar
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Manter uma relação estreita com 
alunos e professores dos cursos de 
Farmácia das universidades minei-
ras está entre os objetivos desta ges-
tão do Sindicato dos Farmacêuticos 
de Minas Gerais - Sinfarmig. O ano 
foi marcado por participações em 
cursos, palestras e debates que en-
volveram temas de interesse. Uma 
das atividades que pode ser desta-
cada foi a palestra “Atribuições do 
Sinfarmig e Mercado de Trabalho” 
proferida em 5/05 para os alunos 
da graduação do curso de Farmácia 
da Nova Faculdade de Contagem. A 
palestra proferida pela diretora do 
Sinfarmig, Júnia Lélis, abordou os 
principais desafios da profissão e a 
importância da valorização dos pro-
fissionais para avanço na conquista 
de direitos para a categoria.

Atendendo ao convite da pro-
fessora Micheline Rosa Silveira do 
Departamento de Farmácia Social 
da Universidade Federal de Minas 
Gerais – UFMG ela falou aos alunos 
da graduação sobre os “Desafios do 
mercado de trabalho”. Júnia Lélis 
esclareceu que é de extrema impor-
tância no momento da formação os 
futuros farmacêuticos entenderem 
o mercado que terão de enfrentar 
compreendendo desde a jornada 
de trabalho até sobre o piso sala-
rial.

O diretor do Sinfarmig, Rilke No-
vato, participou no mês de setem-
bro do 3º Congresso Mineiro de 
Farmácia realizado na Universidade 
Federal de Juiz de Fora (UFJF). Ele 
compôs mesa redonda que abor-
dou a temática da Vigilância Sani-
tária. O Congresso organizado pelo 
Conselho Regional de Farmácia de 
Minas Gerais – CRF/MG ofereceu 
uma programação extensa com o 
objetivo de promover troca de ex-
periências entre os profissionais por 
meio de workshops, mesas-redon-
das, cursos, minicursos e palestras.

O Sindicato dos Farmacêuticos 
de Minas Gerais – Sinfarmig tam-
bém esteve no 10º Encontro Farma-
cêutico de Ribeirão Preto (ENFARP) 
da Universidade de São Paulo (USP) 
com tema principal a Atuação Far-
macêutica: Do medicamento ao 
cuidado da saúde. 

Outro evento que o Sinfarmig 
participou este ano foi o XXXV 
Simpósio Acadêmico de Estudos 
Farmacêuticos (SAEF) na mesa “Co-
nectando Saberes”. A atividade pro-
movida também pela Faculdade de 
Farmácia da UFMG  comemorou os 
115 anos de criação do curso e de-
bateu temas relevantes para a for-
mação profissional com a presença 
de estudantes e da comunidade 
farmacêutica. 

Uma parceria com a Universi-
dade Federal de Juiz de Fora (UFJF) 

Cursos e palestras aproximam Sinfarmig
da comunidade acadêmica

viabilizou o I Seminário de Assistên-
cia Farmacêutica: a vivência do Far-
macêutico no cenário atual com a 
participação de diversas entidades 
do segmento e autoridades no as-
sunto.   

A  mesa de abertura “Gestão As-
sistência Farmacêutica: Contabili-
zando avanços, superando desafios 
para construção de uma agenda fu-
tura” contou com a participação do 
diretor do Sinfarmig, Rilke Novato. 
A programação envolveu também 
representantes das Escolas de Far-
mácia da Universidade Federal de 
Minas Gerais – UFMG e da Universi-
dade Federal de Ouro Preto – UFOP. 
O evento encerrou com distribuição 
da coleção “Assistência Farmacêuti-
ca no Brasil: Política, Gestão e Clíni-
ca” para as instituições convidadas 
e sorteio para o público.

O ano foi marcado pela participação da diretoria do Sinfarmig em mesas, 
debates, palestras e cursos sobre diversos temas de interesse da profissão 
farmacêutica em vários pontos do país. Nesta foto, diretor Rilke Novato par-
ticipa do 3º Congresso Mineiro de Farmácia, na Universidade Federal de Juiz 
de Fora.
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Cenário ameaça luta de farmacêuticos e 
Fenafar publica manifesto

Os farmacêuticos reunidos entre os dias 20 e 22 
de outubro, no 5° Encontro Norte-Nordeste de Sindi-
catos Farmacêuticos debateram sobre os principais 
temas que afetam a sociedade e a categoria farma-
cêutica, na atual conjuntura política e econômica 
brasileira de extrema adversidade.

Visto o recente processo de “impeachment” da 
Presidenta Dilma Rousseff criado artificialmente pela 
oposição derrotada nas urnas, que gerou um am-
biente de instabilidade institucional, política e social 
jogando o Brasil numa crise econômica de grandes 
proporções. Esta flagrante ruptura do processo de-
mocrático abriu caminho para uma forte investida 
de forças políticas conservadoras, neoliberais e en-
treguistas (Pré-Sal e Soberania Nacional). Uma série 
de medidas foram estabelecidas a exemplo da Pro-
posta de Emenda Constitucional n° 241/2016, mais 
conhecida como “PEC da Morte”, atacam os avanços 
e conquistas sociais, bem como os direitos dos tra-
balhadores, afetando diretamente, também, a vida 
do profissional farmacêutico.

As Entidades Sindicais presentes, posicionaram-
se contra a PEC 241/2016, uma vez que define um 
teto de gastos, “congelando” por 20 anos seguidos 
investimentos para as principais Políticas Públicas, 
como a Saúde, Educação, Assistência Social e Segu-
rança Pública. Na prática, a PEC n° 241 cria mecanis-
mos orçamentários que inviabilizam a garantia dos 
Direitos insculpidos na CF1988, rasgando a nossa 
Carta Magna.

Na esteira da aprovação da PEC 241, o Governo 
Temer traz outros projetos e medidas que ameaçam 
os Direitos dos trabalhadores, como a Lei das Tercei-
rizações, a flexibilização da CLT (Reforma Trabalhista) 
e a primazia do “negociado sobre o legislado”. O des-
monte da estrutura do Ministério do Trabalho e da 
Justiça do Trabalho, por meio do sucateamento de 
sua estrutura, a Reforma da Previdência e o flagrante 
alinhamento de setores do judiciário, que através de 

decisões reforçam a retirada de Direitos dos Traba-
lhadores, a exemplo de deliberações do STF, contra 
o princípio da ultra-atividade, contido na Súmula n° 
277, que garante a manutenção das conquistas obti-
das em Convenções anteriores.

Neste 5° Encontro foi reafirmada a Política do 
Trabalho Decente, preconizado pela OIT/ONU, no 
contexto do Trabalho Farmacêutico Decente, aquele 
que garante a oportunidade para que farmacêuticos 
tenham um trabalho produtivo e de qualidade, com 
liberdade, equidade, segurança e dignidade huma-
na. Assim, foi reafirmado o compromisso com as 10 
Dimensões do Trabalho Decente: 1 - Oportunidade 
de emprego, 02- Rendimentos adequados e traba-
lho produtivo, 03- Jornada de trabalho decente, 04 
- Conciliação entre trabalho, vida pessoal e familiar, 
05 - Trabalho a ser abolido, 06 - Estabilidade e segu-
rança no trabalho, 07 - Igualdade de oportunidade 
e de tratamento no emprego, 08 - Ambiente de tra-
balho seguro, 09 – Seguridade social , 10 – Diálogo 
social e representação de trabalhadores e emprega-
dores. Como Política necessária para a garantia de 
um bom ambiente de trabalho, a Fenafar conclama 
a categoria farmacêutica e seus sindicatos a lutarem 
para incluir o conceito de Trabalho Decente e suas 
dimensões, nos Acordos e Convenções Coletivas de 
Trabalho.

Por fim, a Fenafar as entidades sindicais reiteram a 
importância estratégica de otimizar os mecanismos 
de comunicação, para a aproximação com a catego-
ria farmacêutica, fortalecendo o compromisso com a 
nossa profissão e a Saúde Pública, em sintonia com 
os princípios democráticos e diretrizes do SUS. Neste 
momento, convocamos todos os colegas a cerrarem 
fileiras, para construirmos unidade em defesa da re-
construção da nossa democracia e de uma socieda-
de mais justa.

Recife, 22 de outubro de 2016.

As principais campanhas de interesse da categoria estiveram em destaque no 5º Encontro de Sindicatos dos 
Farmacêuticos do Norte e Nordeste realizado no final do mês de outubro em Recife, Pernambuco. O evento foi uma 
iniciativa da Federação Nacional dos Farmacêuticos – Fenafar e contou com a presença de representantes de sindi-
cados de todo o país. A Fenafar buscou interação entre as entidades sindicais das duas regiões para superar desafios 
nas conquistas da categoria tais como um piso salarial unificado, carga horária semanal de 30 horas, adicional 
insalubridade e gratificação por tempo de serviço, entre outras pautas. Leia abaixo resumo da Carta de Recife assi-
nada por todas as entidades presentes no Encontro.

Carta de Recife
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Mesa Estadual de Negociação
Permanente do SUS

Sinfarmig participou das reuniões da Mesa Perma-
nente do SUS no Estado de Minas Gerais que foram 
realizadas na Escola de Saúde Pública de Minas Gerais 
– ESP/MG em 2016. O objetivo do fórum é debater e 
promover a melhoria nos serviços prestados pelo Sis-
tema no âmbito estadual.

Farmácia de Todos

Para viabilizar o acesso a medicamentos gratuitos e 
fornecer qualificação da Assistência Farmacêutica aos 
mineiros foi lançado em Belo Horizonte, também em 
março o Programa Farmácia de Todos com a presença 
de representantes do Sinfarmig. 

Dia Nacional do Uso Racional de Medicamentos 

Dia Nacional do Uso Racional de Medicamentos, 5 
de maio, é uma data importante para os farmacêu-
ticos porque é quando eles lembram a importância 
de manter esta campanha com a sociedade. Este ano, 
o Sinfarmig participou das atividades realizadas na 
Superintendência de Assistência Farmacêutica da Se-
cretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais (SES/MG) 
e apoiou a ação do Conselho Regional de Farmácia 
(CRF/MG) no Terminal Rodoviário de Belo Horizonte 
atendendo a população e tirando dúvidas sobre o 
uso dos medicamentos com responsabilidade. 
 

 Projeto Cine Sinfarmig

O Sinfarmig ofereceu o projeto cultural durante todo 
o ano. O Cine Sinfarmig disponibiliza periodicamente 
no site críticas dos filmes em destaque nas principais 
salas de cinema. O Projeto da Diretoria de Comunica-

ção e Assuntos Culturais realizou sessão comentada 
do filme Sem Limites, em maio, na sede da entidade. 
O Projeto também mantém parceria com o Cine Belas 
Artes oferecendo gratuitamente um par de ingressos 
por mês para os farmacêuticos sindicalizados.

Reunião sobre farmacêuticos de transportadoras

Em maio o Sinfarmig debateu com representantes de 
Sindicato das Empresas de Transportes de Carga do 
Estado de Minas Gerais – Setcemg a  possibilidade de 
criar uma Convenção Coletiva de Trabalho – CCT para 
a categoria que atua em transportadoras. 

As novas regras da Previdência Social

Uma palestra sobre as novas regras da Previdência 
Social atraiu farmacêuticos em junho para a sede 
do Sinfarmig. O Técnico Coordenador do Núcleo de 
Educação Previdenciária do INSS, Antônio Cláudio da 
Silva esclareceu dúvidas sobre benefícios, direitos e 
deveres do contribuinte.
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Fórum Nacional de Luta pela Valorização
da Profissão Farmacêutica

Farmacêuticos de todo o país participaram do Fórum 
em Brasília no mês de junho. Em debate, os projetos 
de lei prioritários para a categoria como o Piso Nacio-
nal para Farmacêuticos, Jornada semanal de 30 horas 
e Farmacêuticos no SUS.

Marcha em Defesa do SUS

Em julho o Sinfarmig participou da “2ª Marcha em 
Defesa da Saúde, da Seguridade Social e da Demo-
cracia”. A caminhada coordenada pelo Conselho Na-
cional de Saúde (CNS) iniciou na Catedral Metropoli-
tana de Brasília e seguiu o Congresso Nacional onde 
foi realizado um ato pedindo saúde pública gratuita 
e de qualidade para todos.

Escola Nacional dos Farmacêuticos tem
diretora do Sinfarmig na coordenação

A diretora regional do Sinfarmig na Zona da Mata, Ma-
ria Helena Braga, foi eleita em agosto coordenadora 
adjunta da Escola Nacional dos Farmacêuticos para 
o triênio 2016/2019 em São Paulo. A Escola atua em 
parceria com a Fenafar desenvolvendo a formação 
profissional e o aprimoramento técnico e científico 
dos profissionais promovendo debate crítico e refle-
xivo. Maria Helena Braga é formada pela Universida-
de Federal de Juiz de Fora onde atua como professo-
ra. É mestre e doutora pela Universidade Estadual do 
Rio de Janeiro.

Sinfarmig visita ocupação de alunos da
faculdade de Farmácia da UFMG

As aulas teóricas ou em laboratórios deram lugar a 
ações e assembleias na rotina dos estudantes que 
protestavam contra a PEC 55 na Faculdade de Farmá-
cia da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). 
O Sinfarmig participou de bate papo com manifestan-
tes esclarecendo sobre os possíveis desdobramentos 
da Proposta de Emenda Constitucional na saúde e na 
educação.

Diretor recebe homenagem
por experiênciade sucesso no SUS

 
“Experiências Exitosas de Farmacêuticos no SUS” foi 
a premiação recebida pelo farmacêutico e diretor do 
Sinfarmig na Regional Oeste, Albano Verona  no mês 
de agosto. A homenagem é prestada aos profissio-
nais que se destacam nos serviços de saúde presta-
dos à população. Ele foi responsável pelos projetos 
executados em três edições nos anos de 2013, 2014 e 
2015. O prêmio é uma iniciativa do Conselho Federal 
de Farmácia – CFF que reconhece  profissionais que 
se dedicaram as mais diferentes atividades pelo Es-
tado.. 

ACONTECEUAGENDASINFARMIG
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Sinfarmig alertou farmacêuticos sobre ilegalidade 
de jornada 12X36 sem acordo coletivo

 
Em outubro o Sinfarmig 
alertou a categoria para 
o aumento das contra-
tações ilegais de farma-
cêuticos, elevando o nú-
mero de ações judiciais 
que a entidade sindical 
ingressou na Justiça. No-
vas denúncias dão conta 
de que farmacêuticos 

estão sendo contratados nos hospitais fora das exi-
gências legais.  Por determinação da Lei 13.021/2014 
toda Farmácia Hospitalar deve ter um farmacêutico 
em tempo integral. Essa determinação está prevista 
na Resolução nº 556/2011 do Conselho Federal de 
Farmácia (CFF) e na Portaria nº 4.283/2010 do Minis-
tério da Saúde. Desse modo, os hospitais passam a 
ter a obrigatoriedade de contratar mais farmacêuti-
cos para cumprir as normas mundialmente reconhe-
cidas para a promoção e assistência em saúde.

7º Simbravisa – Etapa preparatória para
Conferência Nacional de Vigilância em Saúde

Um evento nacional da área da saúde reuniu profis-
sionais de todo o país, em Salvador, no mês de no-
vembro. O 7º Simpósio Brasileiro de Vigilância Sanitá-
ria – 7º Simbravisa teve como tema central o Sistema 
Único de Saúde – SUS e o Sistema Nacional de Vigi-
lância Sanitária (SNVS). O evento foi uma etapa pre-
paratória para a 1ª Conferência Nacional de Vigilância 
em Saúde que será realizada em novembro de 2017, 
em Brasília. 

Sinfarmig realizou curso de formação
sindical oferecido pela Fenafar 

 
Também, em novembro, a Fenafar realizou um Curso 
de Formação Sindical para a diretoria do Sinfarmig. A 
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iniciativa tinha sido aprovada no Planejamento Estra-
tégico da Gestão da Federação. Até agosto de 2018, 
outras edições serão realizadas em parceria com o 
Centro de Estudos Sindicais e do Trabalhador – CES 
em todos os sindicatos da base da Fenafar.
 

Diretor do Sinfarmig recebe
homenagem nacional

 
O diretor do Sinfarmig e da Fenafar, Rilke Novato, 
recebeu homenagem no mês de dezembro, em São 
Paulo, com o Prêmio Personalidade Profissional em 
Farmácia. A indicação foi da fenafar e o prêmio ofere-
cido pela Confederação Nacional dos Trabalhadores 
Liberais Universitários Regulamentados - CNTU, que 
criou o prêmio em 2011 para reconhecer os profissio-
nais que se destacam em cada uma das áreas que a 
entidade representa.
 

Fórum assina carta contra proposta do CFF
de titulação mínima para farmacêuticos atuarem

em hospitais
  
As entidades que compõem o Fórum Mineiro de Luta 
pela Valorização da Profissão Farmacêutica encami-
nharam uma carta ao Conselho Federal de Farmácia 
– CFF expressando posicionamento contrário à pro-
posta que prevê exigência de titulação mínima para 
farmacêuticos que atuam em hospitais. A  Resolução 
incluiria o artigo 2º na Resolução/CFF nº 568/12, es-
tava sob consulta pública no site do CFF até o final 
de novembro. O Fórum Mineiro se posicionou con-
tra porque acredita que a decisão pode interferir nas 
conquistadas já adquiridas pelos profissionais ao lon-
go dos anos.
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RESPONSÁVEL

Um das ações mais importantes para a categoria 
farmacêutica este ano, principalmente na atual con-
juntura política foi à reativação do Fórum Permanen-
te de Luta pela Valorização da Profissão. O momento 
é de ataques aos direitos dos trabalhadores e tam-
bém ao exercício da profissão farmacêutica, além da 
saúde pública conforme é possível constatar diaria-
mente nas notícias que circulam nas mídias. Em uma 
das falas mais claras, o Ministro da Saúde do atual 
governo desqualificou a atividade dos farmacêuticos 
declarando ser “melhor médicos cubanos atenderem 
à população brasileira do que farmacêuticos e ben-
zedeiras”. Neste cenário, parece ser fundamental esta 
união de entidades visando levantar propostas, dis-
cutir as ações que busquem fortalecer e defender a 
profissão construindo uma agenda conjunta de ati-
vidades. 

 Uma das primeiras iniciativas planejadas pelo 
Fórum, desde a volta aos trabalhos, foi a conscienti-
zação dos gestores municipais sobre a importância 
do farmacêutico no processo da promoção da saúde 
pública. Para dar visibilidade ao planejamento, o Fó-
rum  realizou reunião com o presidente do Conselho 
de Secretarias Municipais de Saúde de Minas gerais, 
José Maurício Lima Rezende em setembro.

 Em seguida, as entidades que compõem o Fórum 

se reuniram com o Superintendente de Assistência 
Farmacêutica de Minas Gerais, Homero Claudio Ro-
cha Souza Filho, para fazer um balanço dos avanços 
e desafios vivenciados pela Assistência Farmacêutica 
no Estado. A entidade participou, ainda, do movi-
mento de repúdio ao desmonte em tempo recorde 
do Sistema Único de Saúde – SUS, promovido por 
este governo.

 O Fórum também funcionou como instrumento 
de resistência na importante luta contra o Ato Médico 
junto à Frente Mineira em Defesa da Saúde. Isso por-
que está em fase de tramitação na Câmara dos Depu-
tados, o Projeto de Lei do Ato Médico PL 6.126/2013 
sujeito à apreciação conclusiva nas Comissões. 

 A entidade estadual está alinhada ao Fórum Na-
cional Permanente de Luta pela Valorização da Pro-
fissão acompanhando todos os projetos de interesse 
da Categoria que tramitam no Congresso Nacional. 
Como por exemplo: PL 5359/2009 – Piso Nacional;    PL 
135/2012 – Farmacêuticos no SUS;  PLS 513/2015 – 30 
Horas;  PL 668/2011 – Auxiliar / Técnico em Farmácia. 
O Fórum Mineiro é aberto à participação da categoria 
e possui uma agenda permanente com reuniões que 
ocorrem toda segunda quinta-feira de cada mês. 

 
Júnia Lélis

Diretora do Sinfarmig

Entidades reativam Fórum Estadual 
Permanente de Luta pela Valorização

da Profissão

2017 Um ano para seguirmos juntos
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