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“Quem me dera
Ao menos uma vez

Provar que quem tem mais
Do que precisa ter

Quase sempre se convence
Que não tem o bastante

Fala demais
Por não ter nada a dizer!”  

(ìndios - Renato Russo)

Somos farmacêuticas e farma-
cêuticos, cidadãs e cidadãos bra-
sileiros com direitos e deveres e 
vamos lutar incansavelmente até 
consolidarmos as causas pelas 
quais temos orgulho em defen-
der. 

A consolidação do SUS, a assis-
tência farmacêutica de qualidade, 
a valorização profissional, salários 
e trabalho digno para todos, so-
berania nacional, justiça social, 
políticas inclusivas, defesa das 
minorias e povos vulneráveis...
estas têm sido as bandeiras pelas 
quais os farmacêuticos de Minas 
e do Brasil vêm lutando, demons-
trando que não podemos e nem 
devemos estar alheios ao mundo 
a nossa volta.

O risco de retrocesso que te-
mos visto nos últimos dias, repre-
sentado sobretudo por projetos 
de lei que estão tramitando no 
Congresso Nacional, com vistas 

a mudanças da Constituição Fe-
deral, trazem profundas ameaças 
aos direitos já conquistados pela 
população brasileira.

 Acompanhamos também com  
muita preocupação manifesta-
ções virtuais e físicas de parcela da 
população que, de modo raivoso 
e insano, chegam a pedir a volta 
do triste, criminoso e amargo pe-
ríodo da ditadura 

Mas, como diz o refrão, somos 
brasileiros e não desistimos nun-
ca!

No campo da saúde, a popula-
ção brasileira tem oportunidade 
ímpar de manifestar contra as ma-
zelas que impedem os avanços do 
SUS  neste momento em que es-
tão sendo realizadas as conferên-
cias locais, distritais, municipais e 
estaduais de saúde que antece-
dem a 15ª Conferência Nacional.

Não podemos retroceder! 
Como também não podemos 
aceitar que a grande mídia e par-
lamentares, ambos comprados 
pelas corporações de saúde priva-
da, tentem jogar por terra o pro-
cesso de construção do SUS, que 
sofre do mal crônico do subfinan-
ciamento e gestões não compro-
metidas. As dificuldades do SUS 
são reais e refletem exatamente a 
escolha ao longo destes 27 anos 
de deixá-lo em segundo plano.

O SUS ainda não deu certo em 
sua totalidade porque não foi im-
plementado de forma integral, ou 
seja, como um sistema de saúde 
fortalecido, econômica e politica-
mente estruturado e defendido 
por todos. 

Tudo o que precisamos é dar 
uma chance ao SUS, mas uma 
chance de verdade... Por que não 
experimentamos?

Boa leitura, abraços!
A Diretoria
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Após participarem das confe-
rências distritais em Belo Horizon-
te, diretores do Sinfarmig também 
levaram sua contribuição à Confe-
rência Municipal de Saúde de Belo 
Horizonte nos dias 16, 17 e 18 de 
julho. Serão três diretores como 
delegados na 8ª Conferência Esta-
dual de Saúde que será realizada 
de 1º a 04 de setembro de 2015. 

Para esses farmacêuticos sindi-
calistas, que vão à etapa estadual, 
a responsabilidade é grande. As 
discussões vão além dos interes-
ses dos farmacêuticos. Os direto-
res do Sinfarmig terão a missão 
de discutir os rumos da saúde no 
momento atual brasileiro o que 
amplia a discussão para a área po-
lítica, econômica e social. 

Desde o primeiro semestre 
deste ano, por  todo o País, oito 
eixos temáticos norteiam e esti-
mulam os conferencistas a deba-
ter: “Direito à saúde, garantia de 
acesso e atenção de qualidade”; 
“Participação e controle social”; 
“Valorização do trabalho e da 
educação em saúde”; “Financia-
mento do SUS e relacionamento 
público-privado”; “Gestão do SUS 
e modelos de atenção à saúde”; 
“Informação, educação e política 
de comunicação do SUS”, “Ciência, 
tecnologia e inovação no SUS” e 
“Reformas democráticas e popu-
lares do Estado”.

A 15ª Conferência Nacional de 
Saúde é o maior evento do país na 
área da Saúde, coordenado pelo 
Ministério da Saúde e pelo Conse-
lho Nacional de Saúde. Conforme 
a diretoria Júnia Lelis frisou, é nas 
Conferências que as coisas acon-
tecem, por isso os farmacêuticos 
não poderiam deixar de partici-

par. “Para darmos um exemplo: 
as bases para a criação da Política 
Nacional de Assistência Farma-
cêutica foram estabelecidas na 8ª 
Conferência Nacional de Saúde 
em 1986 e depois consolidada em 
2004”, ressalta. 

A 15ª Conferência está sendo 
chamada de Conferência da Inclu-
são.  Entre outros pontos que refor-
çam essa característica do evento 
nacional, está a paridade de gêne-
ro prevista para a etapa nacional. 
As mulheres devem representar 
metade dos delegados escolhi-
dos na fase estadual. O Conselho 

SINFARMIG SEGUE PARTICIPANDO
DAS ETAPAS PREPARATÓRIAS À

15ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE 

CONFERÊNCIA

Nacional de Saúde também esta-
beleceu para esta Conferência a 
paridade de segmentos - 50% de 
usuários, 25% de trabalhadores e 
25% de gestores/prestadores. 

O objetivo dos organizadores 
é garantir, entre os delegados, a 
presença de mais mulheres, ido-
sos, jovens, população negra, 
LGBT, indígena, comunidades tra-
dicionais, representatividade rural 
e urbana, pessoas com deficiên-
cias, patologias e necessidades es-
peciais. Com isso, espera-se que o 
maior número possível de grupos 
minoritários se veja representado. 

As diretoras Simone 
Furtado e Júnia 
Lelis durante a 

Conferência de BH   
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O PLS 4135/2012 de autoria da 
senadora Vanessa Graziottin foi 
aprovado, no dia primeiro de ju-
lho com o apoio unânime dos de-
putados membros da CFT. O pro-
jeto segue agora para a Comissão 
de Constituição e Justiça.

“Todos os deputados se colo-
caram favoráveis ao farmacêutico”, 
disse o diretor da Fenafar, Fábio 
Basílio que acompanhou a vota-
ção em Brasília, ao lado de outras 
lideranças farmacêuticas como o 
vice-presidente da Fenafar, Rilke 
Novato, o presidente do Conse-
lho Federal de Farmácia, Walter 
Jorge João. A deputada Alice Por-
tugal, farmacêutica e presidente 
da Frente Parlamentar em Defesa 
da Assistência Farmacêutica, tam-
bém acompanhou todo o proces-
so de tramitação e votação.

 Fábio considera que essa vitó-
ria “mostra uma força gigante dos 
farmacêuticos no Congresso Na-
cional. Quem estava se contrapon-
do à categoria era a Federação dos 
municípios, e a maioria dos parla-
mentares é municipalista. Mesmo 
assim vencemos mais esta etapa. 
Todos os deputados da Comissão 
fizeram questão se posicionar em 
apoio à categoria”, reiterou.

  O vice-presidente da Fenafar, 
Rilke Novato, fez questão de lem-
brar que “nunca antes tivemos um 
projeto que trata da causa dos far-
macêuticos aprovado por unani-
midade dos parlamentares mem-
bros de uma comissão”.

 Rilke destacou a manifestação 
do deputado  Edmilson Rodrigues 
(PSOL/PA) que “fez uma defesa 
muito enfática da categoria, argu-
mentando o quanto o farmacêuti-
co pode trazer de benefício para 

a população, mas também para o 
município com redução de despe-
sa para a saúde local”.

 Num cenário de adversidade 
para pautas sociais e trabalhis-
tas na Câmara dos Deputados, a 
categoria tem conquistado mui-
tas vitórias. Na avaliação de Rilke 
Novato isso se deve às políticas 
de Assistência Farmacêutica no 
setor público e privado, que estão 
mostrando como a presença do 
farmacêutico é essencial à gestão 
da saúde e à promoção e atendi-
mento de qualidade para a popu-
lação.

 “A vitória dos farmacêuticos se 
deu num momento de sensibiliza-
ção dos deputados para a impor-
tância da assistência farmacêu-
tica pública com a presença do 
farmacêutico. Isso porque temos 
tido uma compreensão objetiva e 
prática, em função dos dados de 
avanço efetivo da assistência far-
macêutica pública praticada pelo 
Ministério da Saúde em muitas 
cidade. Então, isso tem mudado 
a consciência das pessoas e das 
autoridades, porque está mostra-
do que, na prática, a assistência 
farmacêtuica pública tem trazi-
do benefícios para a população 

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
DA CÂMARA APROVA PRESENÇA DOS

FARMACÊUTICOS NO SUS POR UNANIMIDADE

VITÓRIA

e para as contas dos municípios. 
Também temos a questão da cres-
cente judicialização em razão da 
falta de medicamentos. Muitos ju-
ízes têm dito, em suas sentenças, 
da desorganização do setor de 
medicamentos na saúde pública, 
em função da falta de medica-
mento, que se dá pela ausência 
de planejamento e de uma dis-
pensação adequada. E onde há 
um farmacêutico presente estes 
casos se reduzem muito. Então, é 
uma realidade hoje que o papel 
do farmacêutico traz um ganho 
incontestável para a saúde públi-
ca e para o município”.

 Sobre o papel da Fenafar neste 
processo, Fábio Basílio ressaltou 
que a Federação “é vanguarda na 
luta pela presença do farmacêu-
tico no SUS e todos reconhecem 
nosso papel. No caso deste pro-
jeto, e também de tantos outros, 
participamos do processo deste a 
sua origem. Estivemos ao lado da 
Senadora Vanessa Graziottin no 
processo da elaboração da pro-
posta. Essa é uma vitória de toda 
a categoria, mas também é da Fe-
nafar”.

 Fonte:  Fenafar

Diretor do Sinfarmig e vice-presidente da Fenafar, Rilke Públio, presidente do CFF,
 Walter João (centro) e diretor da Fenafar, Fábio Basílio, acompanharam votação na Câmara
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CONCURSO

Desde 2013, o Sindicato dos Far-
macêuticos do Estado de Minas Ge-
rais (Sinfarmig) vem acompanhan-
do o desenrolar das contratações 
de farmacêuticos aprovados no 
Concurso da Prefeitura Municipal 
de Belo Horizonte, Edital 02/2011. 
Vários profissionais vinham denun-
ciando contratações fora do con-
curso o que motivou o Sindicato 
a realizar reuniões com farmacêu-
ticos aprovados e enviar ofícios à 
Promotoria de Saúde do Ministério 
Público e ao Conselho Municipal de 
Saúde de Belo Horizonte, com cópia 
para a Comissão da Gestão da Força 
de Trabalho do mesmo Conselho.

 Também foi encaminhado ofí-
cio ao Secretário Municipal de 
Saúde explicando a situação dos 
farmacêuticos classificados no úl-
timo concurso público da PBH que 
não foram convocados para posse 
porque a Secretaria estaria optando 
por manter contratos precários em 
detrimento da convocação dos far-
macêuticos concursados.

 No dia 1º de julho de 2015, o 
Sinfarmig participou da Plenária de 
Trabalhadores do Conselho Muni-
cipal de Saúde de Belo Horizonte 
quando o Sindicato se manifestou 
perante o Secretário de Saúde. Na 
oportunidade, foi informado a ele 
sobre a falta de profissionais far-
macêuticos para atender a grande 
demanda de atividades inerentes à 
profissão. Informamos também que 
este problema é notório e tem sido 
objeto de debates frequentes no 
Conselho Municipal de Saúde tanto 
por parte de trabalhadores quanto 
de usuários.

Insistimos com o secretário que 
a PBH vem mantendo os contratos 
de farmacêuticos não concursados 
o que gera enorme insatisfação e 
frustração nos profissionais que 
aguardam na expectativa de serem 
convocados. Por fim, solicitamos 

mais uma vez providências cabíveis 
com a máxima urgência possível 
possibilitando as convocações den-
tro do prazo de vigência do referido 
concurso.

O Secretário Municipal de Saúde 
informou aos presentes na Plenária 
que vai convocar número suficiente 
de profissionais para que tenha um 
farmacêutico em cada Unidade de 
Saúde da Prefeitura de Belo Hori-
zonte.

De acordo com o serviço de in-
formações sobre concursos da Pre-
feitura Municipal de Belo Horizonte, 
prestado por telefone, até o mo-
mento foram chamados: 36 farma-
cêuticos analistas clínicos até a data 
de 15 de maio de 2015. Até 25 de 
março de 2014, foram nomeados 12 
farmacêuticos (Medicamentos) com 
carga horária de 20 horas semanais 

SINFARMIG INSISTE NA CONTRATAÇÃO
DE FARMACÊUTICOS APROVADOS NO

ÚLTIMO CONCURSO DA PBH 

e 60 profissionais (Medicamentos) 
com carga horária semanal de 40 
horas.

Conforme o Edital 02/2011, fo-
ram abertas 05 vagas para técnicos 
farmacêuticos analistas clínicos, 10 
vagas para a área de Medicamen-
tos, 20 horas semanais e 40 vagas 
para farmacêuticos da área de Me-
dicamentos 40 horas. Apesar de a 
Prefeitura ter contratado, até o mo-
mento, acima do número de vagas 
previsto para cada um dos setores 
(Análises Clínicas e Medicamentos 
20 horas e 40 horas), a queixa dos 
profissionais ao Sindicato continua 
pelo fato de existirem vagas aber-
tas que, ou estão deixando a popu-
lação desassistida ou estão sendo 
precariamente ocupadas com as 
contratações de farmacêuticos não 
aprovados no Concurso.

Prefeitura informa número de farmacêuticos
contratados sem concurso

No dia 09 de julho, o Sindicato dos Farmacêuticos do Estado de Minas 
Gerais acionou a PBH, por meio da Lei de Acesso à Informação, para le-
vantar o quantitativo de farmacêuticos contratados pela Prefeitura entre 
2013 e aquela data (09/07/2015). No dia 17 de julho, a Ouvidoria da PBH 
encaminhou a seguinte resposta sobre o número de farmacêuticos con-
tratados, e não concursados, em Belo Horizonte entre 2012 e 09/07/2015: 
Farmacêuticos Bioquímicos de Referência Técnica: 2; Farmacêuticos de 
Análises Clínicas: 23; Farmacêuticos de Medicamentos: 85.

Profissionais de saúde pedem nomeação dos concursados durante abertura da Conferên-
cia Municipal de Saúde/BH
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CAMPANHAS SALARIAIS / 2015

Negociação encerrada confirma necessidade de 
mais união e luta entre os  farmacêuticos   

As negociações de Farmácia Hospi-
talar foram encerradas com o reajuste 
de 7% retroativo à data-base que é 
1º de junho. “Aceitamos esse reajuste 
diante da ameaça de perdermos ainda 
mais”, explica a diretora do Sindicato 
dos Farmacêuticos do Estado de Minas 
Gerais, Júnia Lelis. 

Conforme a diretora, o Sindicato 
dos Hospitais, Clínicas e Casas de Saú-
de de Minas Gerais (Sindhomg) agiu 
de maneira unilateral e autoritária ao 
fixar o reajuste, sem considerar as rei-
vindicações da categoria, inclusive a 
de estabelecer um piso salarial para os 
farmacêuticos hospitalares. 

A fixação do piso, no entendimento 
do Sinfarmig, é a única possibilidade 
de garantir uma remuneração mínima 
e digna para todos os farmacêuticos. 
“Sabemos que existe uma prática re-
corrente, denunciada constantemente 
pelos colegas, do recebimento de sa-
lários aviltantes pelos farmacêuticos 
hospitalares em todo o estado de Mi-
nas Gerais”, reiterou a diretora.

Para se ter uma ideia do desrespei-
to por parte do Sindicato dos Hospitais 

no decorrer do período de negocia-
ção, houve apenas uma reunião inicial 
no dia 15 de maio. A segunda reunião, 
marcada para o dia 26 de junho, foi 
desmarcada sem justificativa por par-
te do patronal e depois, através de 
e-mail, comunicaram a assessoria jurí-
dica do Sinfarmig que o reajuste seria 
de 7% e deveria ser fechado até o final 
de julho sob pena de não pagamento 
desse mesmo reajuste retroativo ao 
mês da data-base. O Sinfarmig pediu 
nova reunião para ponderar com os 
patrões, mas não obteve resposta.  

A camisa de força imposta aos sin-
dicatos dos trabalhadores da saúde 
pelo Sindicato dos Hospitais se ampa-
ra na reforma da lei trabalhista com a 
Emenda 45/2004, que autoriza levar a 
negociação para a justiça do trabalho, 
por meio do dissídio coletivo, somente 
se os dois sindicatos estiverem de acor-
do. “Com base nessa Emenda 45/2004, 
tão desfavorável aos trabalhadores, é 
que o sindicato patronal tem condu-
zido as negociações como querem, 
tomado a posição antissindical de não 
negociar ou negociar de forma vergo-
nhosa como estamos vendo acontecer 
com todos os Sindicatos de Trabalha-
dores da Saúde. A Emenda 45/2004 
não nos dá alternativas e nos vemos 
obrigados a aceitar o que está sendo 
imposto pelos patrões”, diz Júnia. 

 
Avanço da lei 13021/14 permite 

planejar novas conquistas 

Segundo a diretora do Sinfarmig, 
as boas expectativas neste ano sur-
giram por força da lei 13021/14 e se 
confirmaram em parte com a criação 
de  novos postos de trabalho para os 
farmacêuticos. Por causa da lei, há 
muito tempo não se via tamanha pro-
cura pelo trabalho dos farmacêuticos 
hospitalares o que é um ponto posi-
tivo porque é o reconhecimento da 
necessidade desse profissional dentro 
dos hospitais. Isso abre novas frentes 
para lutas e conquistas para o setor de 
farmácia Hospitalar.

Buscando
alternativas

para avançar

O Sinfarmig tem buscado alterna-
tivas para avançar no setor hospitalar 
e uma delas tem sido os Acordos Cole-
tivos de Trabalho. Por meio dos Acor-
dos, o Sindicato dos Farmacêuticos  
vem conseguindo o que a Convenção 
Coletiva de Trabalho – negociada com 
o Sindicato dos Hospitais -  não per-
mitiu estabelecer.  Um exemplo foi o 
Hospital da Baleia que fechou Acordo 
Coletivo de Trabalho com o Sinfarmig 
legalizando a jornada de trabalho de 
12X36 e que instituiu piso salarial de 
R$ 3.610,80 para os farmacêuticos.

Legalização de jornada 

De acordo com a Súmula 444, do 
Tribunal Superior do Trabalho, a jor-
nada 12X36 só pode ser estabelecida 
mediante cláusula expressa na Con-
venção Coletiva de Trabalho ou por 
meio de Acordos  diretos entre as em-
presas e o Sinfarmig.

Ainda que o autoritarismo do Sin-
dicato dos Hospitais esteja, tempo-
rariamente, obtendo êxito ao fixar o 
reajuste de maneira arbitrária, vamos 
continuar resistindo e só vamos nego-
ciar a implantação das jornadas 12X36 
com obediência à Súmula 444 e aos di-
reitos dos profissionais farmacêuticos”, 
frisou a diretora. 

Ela enfatizou que o Sindhomg se 
nega a enxergar a nova realidade tra-
zida pela legislação ao não aceitar se-
quer discutir um piso salarial para os 
farmacêuticos.  “Mas essa é uma ban-
deira muito clara para o Sinfarmig  e 
vamos continuar, sim, exigindo valo-
rização, respeito, melhores condições 
de trabalho para os farmacêuticos e 
uma Convenção Coletiva de Trabalho 
mais justa e digna, lembrando que a 
participação de cada um é fundamen-
tal para avançarmos e garantirmos 
nossos direitos. 

FARMÁCIA HOSPITALAR

6



  
 As perspectivas para o setor de Farmácia Hospitalar são mel-
hores neste começo de 2015. Com as exigências decorrentes 
da Lei 13.021/14, hospitais e clínicas estão procurando se ad-
equar à nova realidade e contratando novos profissionais.

A Farmácia Hospitalar deverá ter farmacêutico em tempo 
integral, obedecendo à determinação estabelecida pela Lei 
nº 13.021/2014, combinada com a Resolução nº 556/2011 do 
Conselho Federal de Farmácia e Portaria nº 4.283/2010 do 
Ministério da Saúde e também das novas exigências do Con-
selho Regional de Farmácia de Minas Gerais quanto à efetiva 
prestação de Assistência Farmacêutica pelo farmacêutico 
nas farmácias hospitalares. 

 O Hospital não é obrigado a contratar farmacêutico com a 
jornada 12x36, mas caso queira implantá-la deverá seguir a 
Súmula 444 do Tribunal Superior do Trabalho que diz que 
este tipo de jornada deve estar prevista em “Convenção Co-
letiva” ou  “Acordo Coletivo de Trabalho”. 

 Como a jornada 12 X 36 não está prevista na Convenção Cole-
tiva de Trabalho 2015 de Farmácia Hospitalar, exige-se então 
o estabelecimento de Acordo, obrigatoriamente celebrado 
entre o sindicato profissional (Sindicato dos Farmacêuticos 
do Estado de Minas Gerais – Sinfarmig) e o respectivo em-
pregador.  Se não houver a celebração de um “Acordo Cole-
tivo”, as instituições de saúde não estão autorizadas a exigir 
do empregado a jornada de 12X36. 
 

 Atenção Colega Farmacêutico
 
Caso já esteja trabalhando com jornada de 12x36 as em-
presas terão que pagar hora extra pelos serviços prestados 
acima da carga horária permitida. 

Jurídico Responde
Jornada 12X36 deve ser legalizada 

antes de ser posta em prática

SINFARMIG AMPLIA HORÁRIO DE CONSULTA
PRESENCIAL À ASSESSORIA JURÍDICA

Confiram os horários
dos plantões:

 
Quintas-feiras: de 14h às 18h

Dra. Larissa juridico.larissa@sinfarmig.org.br
 Sextas-feiras: de 9h às 13h

Dr. Paulo juridico.paulo@sinfarmig.org.br

A segunda reunião de Negociação Co-
letiva entre Sindicato dos Farmacêuticos 
do Estado de Minas Gerais (Sinfarmig) e 
Sindicato dos Laboratórios de Análises 
Clínicas, Patologia, Pesquisas e Análises 
Clínicas de Minas Gerais (SindLab) foi rea-
lizada no dia 17 de julho.

 O Sinfarmig reivindicou que o reajus-
te para os farmacêuticos analistas clínicos 
seja o INPC 8,34%, este valor corresponde 
às perdas salariais verificadas no período 
de 01 de maio de 2014 a 30 de abril de 
2015, foi reivindicado também 5% de ga-
nho real. O sindicato patronal ofereceu 
reajuste de salários pelo Índice Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA), alegando que 
esse é o reajuste possível para os empre-
sários pagarem e não o verificado pelo 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
(INPC). 

 O Sinfarmig insistiu também no rea-
juste do vale-refeição de acordo com os 
índices de inflação verificados no período 
porque entende que o poder de compra 
dessa verba salarial também perdeu va-
lor para a inflação. A proposta de reajuste 
do vale-refeição está sendo avaliada pelo 
SindLab que deverá dar uma posição na 
próxima rodada de negociações. 

 Uma nova reunião para retomada da 
negociação coletiva entre Sinfarmig e 
SindLab será marcada entre os dois sindi-
catos nos próximos dias.    

Confira algumas das reivindicações
dos colegas farmacêuticos:

l Adicional de 25% para o RT 
l Ticket refeição ou vale alimentação  de 
R$20,00     
l Conta salário (Pagamento obrigatório 
em depósito bancário) 
l INPC de 8,34% + 5% de ganho real

Lembrando que a data-base de Análi-
ses Clínicas é 1º de maio e assim que fo-
rem concluídas as negociações e homo-
logada a nova CCT do setor de Análises 
Clínicas, o reajuste será retroativo ao mês 
de maio de 2015. Até o fechamento desta 
edição, as negociações não haviam sido 
concluídas.     

Realizada segunda 
reunião de negociação

coletiva

ANÁLISES CLÍNICAS
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Informatizar os serviços públi-
cos de saúde é um dos grandes 
desafios que o País tem pela 
frente por causa da dinâmica e 
complexidade próprias do setor. 
Uma questão a ser respondida 
é: como implantar e utilizar 
um sistema informatizado de 
maneira eficiente e amigável 
para agilizar e universalizar o 
acesso a informações em saúde? 
A resposta não é simples, mas 
uma experiência que vem sendo 
implantada em Divinópolis
merece atenção.  

Há cerca de 18 anos, os serviços 
farmacêuticos públicos municipais 
começaram a ser informatizados. Pos-
teriormente todo o serviço de dispen-
sação de medicamentos foi integrado 
em rede e assim foi dado o primeiro 
passo para se implementar o uso ra-
cional dos medicamentos, melhorar o 
controle de estoque e a progamação e 
aquisição dos medicamentos. “A pes-
soa de posse de mais de uma receita 
contendo os mesmos medicamentos 
se dirigia a uma farmácia pegava o 
medicamento, ia a outra e pegava mais 
porque não havia meios do funcioná-
rio da segunda saber que o paciente 
já havia retirado o medicamento em 
outra unidade. Isso mudou.” A expli-
cação é do gerente de informática da 
Secretaria Municipal de Saúde de Di-
vinópolis Valter Murilo Chaves, um far-
macêutico que há sete anos abraçou 
sem reservas a missão de informatizar 
o serviço de saúde.

Valter conta que pelo menos 70% 
da população, de 228 mil habitantes 
de Divinópolis, está cadastrada nos 
computadores da saúde municipal, 
inclusive na zona rural, onde se encon-
tram quatro das 46 unidades básicas 
de saúde. Todas estão interligadas em 
rede. O sistema envolve os serviços de 
atenção primária, atenção especializa-
da, urgência e emergência, controle e 
avaliação, diagnósticos laboratoriais, 

assim como a parte administrativa da 
secretaria de saúde.    

O armazenamento interligado de 
dados permite a qualquer unidade de 
atendimento ter acesso à ficha cadas-
tral, de atividades e procedimentos, 
inclusive resultados de exames labo-
ratoriais. Por exemplo, um indivíduo 
atendido dentro das unidades tradicio-
nais de saúde e das Equipes da Estraté-
gia de Saúde da Família (ESF) pode ser 
identificado individualmente,  seu gru-
po familiar e a qual unidade de atendi-
mento ele está vinculado. E, em se tra-
tando de ESF, qual a microárea e nome 
da agente comunitária de saúde. 

O paciente não precisa sair de sua 
unidade de saúde para agendar con-
sultas especializadas, exames de ECG 
e exames laboratoriais e para pegar 
os resultados dos exames, pois tudo é 
feito através do Sistema. Os dados são 
protegidos e o acesso liberado de acor-
do com as necessidades do serviço.

 “Com os resultados dos exames na 
tela do computador, indicando o grau 
de comprometimento da saúde de uma 
pessoa diabética, consigo mostrar a ela 
como está a evolução do tratamento.  A 
pessoa entende mais facilmente o que 
está acontecendo por meio das cores 

Secretaria Municipal de Saúde de Divinópolis desenvolve
sistema de informação inovador

estampadas nos gráficos que vou mos-
trando”. A descrição é do farmacêutico 
clínico Albano Verona, ao mencionar 
as ferramentas que o sistema dispo-
nibiliza a profissionais e pacientes em 
relação ao atendimento preconizado 
pelo Programa HiperDia do Ministério 
da Saúde. Bastante interessado nos 
assuntos de informática, Albano que é 
diretor do Sinfarmig em Divinópolis, é 
um dos incentivadores da informatiza-
ção na Secretaria Municipal de Saúde 
desde o começo, em 1997. 

Para a equipe de enfermagem, há a 
facilidade de planilha para avaliação e 
controle do pé diabético assim como 
o lançamento das vacinas realizadas 
pondo fim ao cartão espelho em pa-
pel, agendamentos e facilitando tam-
bém uma visão geral do paciente. Para 
a equipe médica, há a facilidade da 
receita impressa e vinculada ao nome 
do paciente, facilitado edições poste-
riores e continuidade do tratamento, 
além de acesso ao histórico de resulta-
dos exames laboratoriais e ao histórico 
de medicamentos dispensados a esse 
paciente pelas farmácias municipais. 
Para a odontologia, há um histórico de 
procedimentos realizados para cada 
paciente, agendamento e controle de 

Farmacêutico Albano Verona, um dos pioneiros na informatização da Farmácia
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Secretaria Municipal de Saúde de Divinópolis desenvolve
sistema de informação inovador

acesso. Para a gestão e a equipe admi-
nistrativa, o Sistema Integrado de Saú-
de, SIS, como gostam de chamá-lo, tem 
interface com vários outros Sistemas 
de informação em Saúde, tais como 
SIA, SIH, SIM, SINASC, PNI. E, no futuro, 
com o SIGAF, SISPRENATAL e SISVAM 
(estes dois últimos projeto E-SUS), fato 
que facilita o dia a dia, descomplicando 
e acelerando a transmissão dos dados 
requeridos pelas instâncias superiores 
da administração pública em saúde. O 
sistema também fornece vários relató-
rios de controle gerencial.

Prata da casa

Um dos pontos que mais chamam a 
atenção na experiência da informatiza-
ção da Secretaria Municipal de Saúde 
de Divinópolis é que foi a própria equi-
pe de saúde que tomou a frente e con-
duz o projeto há quase 20 anos. “Esse 
projeto nasceu, está sendo criado e ali-
mentado aqui”, resume Valter Chaves 
ao explicar que toda a programação é 
orientada pela equipe de coordenação 
que vai  explicando ao técnico/pro-
gamador, Juliano Ribeiro da Silva, as 
modificações que precisam ser feitas. 
O próprio técnico foi “apropriado” pela 
equipe da Saúde. Antes, o profissional 
atendia a toda a Prefeitura, agora é ex-
clusivo, oito horas por dia, da Secreta-
ria de Saúde.

Aos poucos vai se construindo um 
sistema, frutos de anos de trabalho e 
dedicação, mas com segurança, male-

abilidade, especificidade, funcionali-
dade e acessível a todos, mesmo para 
aqueles com poucos contatos com in-
formática. Funcionários que lançavam 
toda sua produção diária em planilhas 
de papel há pouco mais de um ano ge-
rando uma grande burocracia e perda 
de dados - agora têm controle do pró-
prio trabalho ao lançar sua produção 
no sistema. Sem pressa e com método: 
antes de colocar cada nova etapa em 
funcionamento, cada  serviço a inte-
grar a rede passa pela avaliação dos 
profissionais envolvidos num projeto 
piloto até chegar à formatação defini-
tiva – de modo que, com o passar do 
tempo. o sistema pode ser modifica-
do de acordo com as necessidades do 
serviço. 

A qualidade comprovada dos ser-
viços tornou-se a melhor defesa do 
projeto junto aos gestores municipais. 
“Se alguém chega sugerindo um novo 
programa, mostramos como o nosso 
é capaz de responder às necessidades 
da Secretaria”, conta o gerente. Surpre-
ende a atitude realista e determinada 
de levar o projeto à frente:  “Se preciso 
de 40 computadores e consigo 20 já 
fico feliz da vida”, brinca Valter, ao co-
mentar que todo mundo que trabalha 
no serviço público sabe que é assim 
mesmo.

Experiência é rara

Como todo pesquisador que leva 
a sério o ofício de pensar a realidade 

da saúde pública brasileira, a profes-
sora-doutora Ilara Hammerli Sozzi de 
Moraes, pesquisadora titular da Escola 
Nacional de Saúde Pública (Ensp), se 
cerca de cuidados ao comentar a expe-
riência mineira com a reportagem do 
Sinfarmig. “Se realmente essa experi-
ência de Divinópolis ocorre desta for-
ma como você relata ela é rara e dig-
na de elogios”, fala, curiosa para saber 
mais. Ilara também coordena o Grupo 
Temático em Informações em Saúde e 
População da Associação Brasileira de 
Saúde Coletiva (Abrasco). 

 Conforme a pesquisadora, ao uti-
lizar um sistema de informatização e 
equipe própria para operá-la, a equipe 
de Divinópolis estaria combatendo o 
grande problema que representa hoje 
a terceirização. “As empresas terceiriza-
das não conseguem trabalhar a infor-
mática com a riqueza e complexidade 
exigidas pela área da saúde”, informa. 

 Segundo ela, a terceirização acaba 
deixando os gestores de mão atadas 
e sem autonomia sobre a qualidade, 
quantidade e tipo de informação re-
quisitada. Isso porque as empresas 
contratadas não têm flexibilidade para 
atender às constantes mudanças exi-
gidas pelo sistema de saúde público. 
“Pense em como seria fazer uma nova 
licitação a cada necessidade de fazer 
uma mudança no sistema?”, exemplifi-
ca. Ilara elogia também a iniciativa da 
opção por investimentos no longo pra-
zo e o envolvimento da própria equipe 
da secretaria numa abordagem que os 
estudiosos chamam de sociotécnica, 
que inclui pessoas e conhecimento so-
bre o sistema.

 Por fim, defende a pesquisadora, 
uma política para a informatização da 
saúde pensada em longo prazo é vir-
tuosa porque se distingue dos projetos 
políticos que possuem um prazo para 
dar resultado, normalmente atrelado 
ao tempo dos mandatos. “Processo 
de informatização bom não é rápido”, 
confirma.  

O gerente Valter Chaves, que está à frente da gestão do sistema desde 2008
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“A Vigilância Sanitária faz parte da 
vida de todos nós o tempo todo. O que 
temos é ignorância sobre o assunto”.  A 
frase, proferida na palestra do ex-dire-
tor presidente da Agência Nacional de 
Vigilância (Anvisa), médico e profes-
sor universitário, Gonçalo Vecina, que 
abriu o primeiro dia do: Ciclo de Deba-
tes em Vigilância Sanitária da Anvisa 
no dia 22/07, em Belo Horizonte, dá 
uma medida da sede de informações 
que animava os 200 participantes. A 
plateia, formada por profissionais da 
vigilância sanitária e gestores dos qua-
tro estados do Sudeste: Espírito Santo, 
Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Pau-
lo, participou ativamente dos debates.  
O diretor do Sindicato dos Farmacêu-
ticos do Estado de Minas Gerais (Sin-
farmig), Sebastião Fortunato, esteve 
presente no evento.    

O professor Gonçalo falou sobre 
a Vigilância Sanitária e Regulação no 
Mundo Contemporâneo e  deu uma 
idéia da complexidade que envolve o 
setor, lembrando que nenhum país do 
mundo passou por uma mudança tão 
exemplar como o Brasil nos últimos 20 
anos. “Em São Paulo, hoje são 96% da 
população vivendo na zona urbana”, 
exemplificou, para seguir a palestra 
contextualizando conjuntura nacional 
e as evoluções da ciência e da medi-
cina como cenário de atuação exigido 
para a vigilância sanitária de hoje e de 
amanhã. Ele destacou os avanços da 
biotecnologia e da nanotecnologia na 
saúde que impõem, necessariamente, 
a atualização de conhecimentos dos 
profissionais da Vigilância reforçando 
que não se consegue fazer vigilância 

sanitária sem conhecimento. 
“O fato é que a Vigilância Sanitária 

atua num conjunto cada vez mais com-
plexo no ambiente econômico sob o 
controle do Estado para garantir que 
a sociedade viva de maneira mais ade-
quada possível”, disse o professor. O 
Estado, por sua vez, atuaria de acordo 
com o que a sociedade concebe para 
ele. Ainda nesse sentido, Vecina lem-
brou que vivemos em um sistema ca-
pitalista em que o lucro coloca obstá-
culos ao acesso às ações e serviços de 
saúde.  Ainda assim, o professor frisou 
que o Estado pode se articular para de-
ter efeitos indesejáveis de quem con-
trola o capital. 

Aprendendo a vender o peixe 

Com longa folha de serviços pres-
tados à Vigilância Sanitária, nas três 
esferas de governo, a pesquisadora 
Silvia Regina Vignola, de São Paulo, fez 
observações importantes sobre a reali-
dade do setor. Recorrendo ao escritor 
mineiro Guimarães Rosa, ela disse que 
poderia não ter ser certeza de muita 
coisa, mas que desconfiava de muitas 
que compartilharia com a plateia. E 
abordou as relações da vigilância sa-
nitária com o Sistema Único de Saúde: 
“precisamos vender melhor o nosso 
peixe. Devemos sentar e explicar o 
nosso fazer para o gestor e ele vai en-
tender que a vigilância sanitária pode 
dar ibope”, defendeu.

Ela sugeriu que os profissionais 
devem ainda envolver o gestor nas 
discussões e pedir a opinião dele so-
bre as ações desenvolvidas. “Ele tem 

PROFISSIONAIS, GESTORES E PESQUISADORES
DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARTICIPAM DE

DEBATE DA ANVISA EM BH

que compreender (a atividade de vigilân-
cia sanitária) para que o dinheiro possa 
chegar para compor equipes e comprar 
equipamentos. Estou falando de peça or-
çamentária que reflete a vontade política”, 
insistiu. Para Sílvia Vignola, é da natureza 
da vigilância sanitária incomodar, portan-
to se não incomodar o serviço não estará 
sendo eficiente. “Transferir esse incômodo 
para a peça orçamentária é um exercício 
de gestão”, sugeriu.    

A pesquisadora defende que a visa se 
aproxime mais de programas de saúde 
como o Programa de Saúde da Família 
(PSF), assim como da vigilância epidemio-
lógica. “A vigilância epidemiológica inves-
tiga e recomenda, a vigilância sanitária 
investiga e intervém”, comparou, dizendo 
que a visa tem que incorporar instrumen-
tal da epidemiologia sem descuidar dos 
conhecimentos sobre as ciências econô-
micas, agrícolas e sociais: “Ser vigilante 
sanitário não é pouco”. Insistiu também 
na importância dos laboratórios para um 
trabalho de qualidade e que eles devem 
ser incluídos no planejamento. “São par-
ceiros”, ressaltou. 

Evolução para a ponta

Para o superintendente da Vigilância 
Sanitária em Minas Gerais, Rilke Públio, 
apesar da Anvisa  existir desde 1999 ainda 
há um caminho a se percorrer para am-
pliar as ações de visa. “Devemos  fortalecer 
o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária 
(SNVS) fazendo com que ele se capilarize 
para a ponta”, disse.  Levar o SNVS aos mu-
nicípios, segundo o superintendente, sig-
nifica promover ações nas cidades sob a 
orientação e coordenação do estado, que 
dará apoio logístico e capacitação. 

De acordo com Rilke, a Anvisa avançou 
muito em menos de 20 anos porque se 
estruturou melhor com grupo técnico ca-
pacitado, plano de cargos bem definidos 
e remuneração: “Essa realidade precisa ser 
trabalhada no município, além do fato de 
que se precisa conhecer melhor a realida-
de sanitária das regiões mineiras”, confir-
mou.

Já o farmacêutico Manoel Santos, ex-
diretor do Departamento de Assistência 
Farmacêutica (DAF) do Ministério da Saú-
de, disse que a Vigilância Sanitária precisa 
se integrar à saúde. “Estamos em uma fase 
de transição epidemiológica determinada 

Evento da Anvisa em BH faz parte de Ciclo Nacional de Debates da entidade

Foto: divulgação Anvisa
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por uma tripla carga representada pe-
las doenças infecto-contagiosas, que 
refletem ainda um componente rural 
da sociedade brasileira, as doenças 
crônicas não transmissíveis e os danos 
à saúde provocados pela violência e 
acidentes”.  Segundo Manoel, integrar a 
visa nesse contexto é levá-la a acompa-
nhar as ações de saúde, aproximá-la da 
prevenção de doenças e da promoção 
da saúde. “O desafio para a vigilância 
sanitária é fazer a prevenção dos riscos 
à saúde associadas às condições atuais 
da sociedade brasileira”, concluiu.                    

Saúde do trabalhador

A diretora da Saúde do Trabalha-
dor da Secretaria de Estado da Saúde 
de Minas Gerais, Marta de Freitas, co-
mentou que as reflexões do debate a 
fizeram chegar à conclusão de que a 
saúde dos trabalhadores da Vigilância 
Sanitária também deve ser pensada. 
“Eles convivem com o conflito técni-
co-político nas atividades do dia a dia. 
Mesmo tendo a técnica, pode faltar 
apoio político em situações gerando 
abalos para a saúde deste trabalhador”, 
ponderou.             

Debates

Segundo os organizadores do even-
to da Anvisa, o propósito dos debates 
promovidos em todas as regiões bra-
sileiras é mobilizar os profissionais de 
vigilância sanitária e a sociedade para 
o fortalecimento do Sistema Nacional 
de Vigilância Sanitária. A expectativa 
é de haja intercâmbio de experiências 
na busca de avanços no modelo de 
controle sanitário.          

No dia 19 de junho, cerca de 50 
farmacêuticos se reuniram na sede do 
Sinfarmig para debater vários assuntos 
envolvendo a Assistência Farmacêutica 
de modo geral e de modo específico no 
Sistema Único de Saúde. Os tema de-
batidos foram aqueles que receberam 
mais indicações dos profissionais. 

Em relação ao desenvolvimento 
científico e tecnológico, sugeriu-se que 
os laboratórios oficiais como FUNED e 
FURP, entre outros, devem ser fortaleci-
dos e a produção deve priorizar os me-
dicamentos voltados à saúde básica, 
doenças negligenciadas e estratégicas. 
Destacou-se a importância de que es-
ses laboratórios funcionem no papel de 
reguladores do mercado “com políticas 
pautadas para o bem público e não so-
mente para o mercado, utilizando sem-
pre o Controle social”.

Sobre os recursos humanos no SUS 
foi defendido que os funcionários pú-
blicos devem se apropriar da carreira 
buscando a melhoria do desempenho 
individual como forma de propiciar um 
crescimento coletivo. A carreira única 
para os profissionais foi indicada, bem 
como a criação de um plano de cargos, 
carreira e vencimentos de acordo com 
as diretrizes do SUS concebido e orga-
nizado com a participação dos servido-
res. A jornada de 30 horas mantém-se 
como uma bandeira de luta dos farma-
cêuticos.

A universalidade do acesso à saúde 
no SU deverá passar pela interlocução 
entre Judiciário, entidades de classe e 
o controle social. Sugeriu-se uma con-

tra-propaganda da judicialização junto 
aos prescritores. A universalização de-
verá ser ampliada ao se propiciar maior 
conhecimento, ao Controle Social, das 
ações de saúde e da lista de medica-
mentos. Também foi indicado que seja 
feita capacitação dos profissionais dos 
setores jurídicos das secretarias dos 
três níveis de governo para a defesa 
integral e racional frente às demandas 
judiciais. 

No âmbito do financiamento da 
Assistência Farmacêutica, os farma-
cêuticos afirmam que é preciso avaliar 
criticamente os programas de acesso a 
medicamentos (Farmácia Básica, Medi-
camentos Estratégicos, Medicamentos 
Especializados (antigo excepcional), 
Programa Farmácia Popular e Aqui 
Tem Farmácia Popular). Recomendam 
também maior empoderamento dos 
farmacêuticos no contexto do finan-
ciamento, orçamento e execução or-
çamentária voltados para a Assistência 
farmacêutica.

Quanto à Gestão da Assistência Far-
macêutica, os profissionais sugerem 
melhorar o planejamento em saúde 
com a capacitação dos gestores no 
contexto da Assistência farmacêutica e 
na utilização dos recursos disponíveis. 
A necessidade de capacitação do Con-
trole Social - para que ele se torne mais 
efetivo e fiscalizador-, foi outra cons-
tatação dos farmacêuticos. A íntegra 
das propostas pode ser consultada em: 
http://www.escoladosfarmaceuticos.
org.br/enc-cns/pdf/Relatorio_Encon-
tro_Estadual_MG_divulgacao.pdf  

FARMACÊUTICOS SUGEREM
APRIMORAMENTO DA

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Encontro mineiro de farmacêuticos reuniu representantes sindicais e de classe em BH  

Professor Gonçalo Vecina falou
sobre a VS na vida contemporânea

Foto: divulgação Anvisa
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NOVE PONTOS DE ALERTA  

1 - Salários e 
benefícios devem 
ser cortados

 
O salário de trabalhadores terceiri-

zados é 24% menor do que o dos  em-
pregados formais, segundo o Dieese 
(Departamento Intersindical de Esta-
tística e Estudos Socioeconômicos). 
No setor bancário, a diferença é ainda 
maior: eles ganham em média um ter-
ço do salário dos contratados. Segun-
do o Sindicato dos Bancários de São 
Paulo, eles não têm participação nos 
lucros, auxílio-creche e jornada de seis 
horas.

 

2 - Número
de empregos
pode cair

 
Terceirizados trabalham, em média, 

3 horas a mais por semana do que con-
tratados diretamente. Com mais gente 
fazendo jornadas maiores,  deve cair 
o número de vagas em todos os seto-
res.  Se o processo fosse inverso e os 
terceirizados passassem a trabalhar o 
mesmo número de horas que os con-
tratados, seriam criadas 882.959 novas 
vagas, segundo o Dieese.

  

3 - Risco de acidente 
vai aumentar

 
Os terceirizados são os empregados 

que mais sofrem acidentes. Na Petro-
brás, mais de 80% dos mortos em ser-
viço entre 1995 e 2013 eram subcon-
tratados. A segurança é prejudicada 
porque companhias de menor porte 
não têm as mesmas condições tecno-
lógicas e econômicas. Além disso, elas 
recebem menos cobrança para manter 
um padrão equivalente ao seu porte.

 

4 - Preconceito 
no trabalho pode 
crescer

 
A maior ocorrência de denúncias 

de discriminação está em setores onde 
há mais terceirizados, como os de lim-
peza e vigilância, segundo relatório da 
Central Única dos Trabalhadores (CUT). 
Com refeitórios, vestiários e uniformes 
que os diferenciam, incentiva-se a per-
cepção discriminatória de que são tra-
balhadores de “segunda classe”.

PROJETO DE LEI DA TERCEIRIZAÇÃO A SER
VOTADO NO SENADO AMEAÇA TRABALHADORES 

 

 5 - Negociação 
com patrão ficará 
mais difícil

 
Terceirizados que trabalham em 

um mesmo local têm patrões diferen-
tes e são representados por sindicatos 
de setores distintos. Essa divisão afeta 
a capacidade deles pressionarem por 
benefícios. Isolados, terão mais dificul-
dades de negociar de forma conjunta 
ou de fazer ações como greves.

 

6 - Casos de 
trabalho escravo 
podem se 
multiplicar

 
A mão de obra terceirizada é usada 

para tentar fugir das responsabilidades 
trabalhistas. Entre 2010 e 2014, cerca 
de 90% dos trabalhadores resgatados 
nos dez maiores flagrantes de trabalho 
escravo contemporâneo eram terceiri-
zados, conforme dados do Ministério 
do Trabalho e Emprego. Casos como 
esses já acontecem em setores como 
mineração, confecções e manutenção 
elétrica.

 

 7 - Maus 
empregadores 
sairão impunes

 
Com a nova lei, ficará mais difícil 

responsabilizar empregadores que 
desrespeitam os direitos trabalhis-
tas porque a relação entre a empresa 
principal e o funcionário terceirizado 
fica mais distante e difícil de ser com-
provada. Em dezembro do último ano, 
o Tribunal Superior do Trabalho tinha 

Depois de aprovado na Câmara, o 
Projeto de Lei da Terceirização conti-
nua a assombrar os trabalhadores e 
não é para menos. Hoje o país possui 
50 milhões de trabalhadores com 
carteira assinada, sendo 12 milhões de 
terceirizados. A expectativa é a de que 
se o agora chamado PLC 30/2015 for 
aprovado pelos senadores, o número 
de terceirizados chegue a 30 milhões 
em menos de cinco anos. 

12



15.082 processos sobre terceirização na 
fila para serem julgados e a perspectiva 
dos juízes é que esse número aumente. 
Isso porque é mais difícil provar a res-
ponsabilidade dos empregadores sobre 
lesões a terceirizados.

 

8 - Haverá mais 
facilidades para a 
corrupção

 
Casos de corrupção como o do bi-

cheiro Carlos Cachoeira e do ex-gover-
nador do Distrito Federal José Roberto 
Arruda envolviam a terceirização de ser-
viços públicos. Em diversos casos meno-
res, contratos fraudulentos de terceiriza-
ção também foram usados para desviar 
dinheiro do Estado. Para o procurador 
do trabalho Rafael Gomes, a nova lei li-
bera a corrupção nas terceirizações do 
setor público. A saúde e a educação pú-
blica perdem dinheiro com isso.

 

9 - Estado terá 
menos arrecadação 
e mais gasto

 
Empresas menores pagam menos 

impostos. Como o trabalho terceirizado 
transfere funcionários para empresas 
menores, isso diminuiria a arrecadação 
do Estado. Ao mesmo tempo, a amplia-
ção da terceirização deve provocar uma 
sobrecarga adicional ao SUS (Sistema 
Único de Saúde) e ao INSS. Segundo 
juízes do TST, isso acontece porque os 
trabalhadores terceirizados são vítimas 
de acidentes de trabalho e doenças ocu-
pacionais com maior frequência, o que 
gera gastos ao setor público.

Os nove pontos foram elaborados 
pelo jornalista Piero Locatelli com base 
nas fontes: Relatórios e pareceres da 
Procuradoria Geral da República (PGR), 
da Central Única dos Trabalhadores 
(CUT), do Departamento Intersindical 
de Estatística e Estudos Socioeconô-
micos (Dieese) e de juízes do Tribunal 
Superior do Trabalho (TST). Entrevistas 
com o auditor-fiscal Renato Bignami e o 
procurador do trabalho Rafael Gomes.

SINFARMIG COMPLETA
34 ANOS DE HISTÓRIA

E DE LUTA

O Sindicato dos Farmacêuticos de Minas Gerais – Sin-
farmig, sindicato de base estadual que representa todos os 
farmacêuticos no Estado, completou 34 anos de história e luta 
no dia 25 de maio. A data marca a publicação da carta sindical 
pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

Nestes 34 anos de vida, a nossa jovem entidade tem 
participado ativamente de momentos históricos da categoria e 
da classe trabalhadora em Minas Gerais e em âmbito nacional.

O Sindicato sempre se empenhou nas lutas em defesa 
da saúde e da profissão farmacêutica, ao mesmo tempo em que 
atuou, por muitas vezes, na defesa da justiça social, nas mobili-
zações pela redemocratização do País, no resgate da cidadania 
e na consolidação da importância da participação popular nos 
rumos da sociedade.

Cientes da enorme responsabilidade de dar continui-
dade a essa trajetória, a diretoria atual do Sindicato agradece a 
toda categoria pela confiança e pelo apoio.

Conquistamos muitas vitórias, mas somos sabedores 
que há muito mais a ser conquistado. Uma certeza, muita dis-
posição e garra para seguirmos em frente.

Gostaríamos de reafirmar nossa determinação em con-
tinuar lutando em prol da categoria farmacêutica, da profissão 
farmacêutica, dos trabalhadores em geral e da saúde pública.

Parabéns Sinfarmig! Saudações aos farmacêuticos e 
farmacêuticas de Minas Gerais!
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 ABRIL 2015

l 07/04 –Assembleia Geral Extraordinária de Análises 
Clínicas para montar a pauta de reivindicações - Cam-
panha Salarial 2015

l 08/04 - A pauta de reivindicações, bem como o pedi-
do de agendamento da primeira reunião de negocia-
ção coletiva de Análises Clínicas, foram protocolados 
no Sindilab

l 08/04 – Segunda reunião de negociação coletiva 
com o Sincofarma- MG - Campanha Salarial 2015 de 
Farmácias, Drogarias e Distribuidoras de Medicamen-
tos

l 11/04 – Diretoria do Sinfarmig presente na solenida-
de em homenagem aos 176 anos da Escola de Farmá-
cia da Universidade Federal de Ouro Preto 

l 14/04- Reunião da Diretoria do Sinfarmig 

l 15/04- Encontro Jurídico da Confederação Nacional 
dos Trabalhadores Liberais Universitários Regulamen-
tados CNTU – Encaminhamentos as demandas co-
muns das entidades filiadas (Local: São Paulo)

l 15/04- Café da Manhã das lideranças farmacêuticas 
com parlamentares na Câmara dos Deputados. Local: 
Brasília. Horário: 08h às 10h

l 15/04- Reunião da Diretoria Executiva da Federação 
Nacional dos Farmacêuticos – Fenafar. Local: Brasília. 
Horário: 14h às 18h

l 23/04- Reunião com a Diretoria do Hospital da Ba-
leia para assinatura de Acordo Coletivo de Trabalho

l 24/04 – Terceira reunião de negociação coletiva com 
o Sincofarma MG - Campanha Salarial 2015 de Farmá-
cias, Drogarias e Distribuidoras de Medicamentos

l 28/04- Assembleia Geral Extraordinária de Farmá-
cia Hospitalar para montar a pauta de reivindicações 
- Campanha Salarial 2015

l 29/04 - X Jornada Nacional de Debates DIEESE - Os 
desafios das Negociações Coletivas diante do Cenário 
Atual

l 30/04 – Reunião da Mesa SUS Contagem

  MAIO 2015

l 05 de maio – Reunião da diretoria do Sinfarmig

l 06 de maio- Quarta reunião de negociação coletiva 
de trabalho entre Sinfarmig e Sincofarma – Campanha 
Salarial de Farmácia, Drogaria e Distribuidora.

l 07 de maio – Reunião entre Sinfarmig e Hospital 
Semper para discussão de proposta de Acordo Cole-
tivo de Trabalho

l 08 de maio – Audiência Pública em Contagem – O 
Sinfarmig apontou os riscos que a proposta de mu-
dança, feita pelo poder executivo ao publicar o Decre-
to 452 em janeiro de 2015 (Programa Remédio Fácil), 
pode trazer para a Política de Assistência Farmacêu-
tica.

l 11 de maio - Primeira reunião de negociação coleti-
va de trabalho entre Sinfarmig e Sindlab – Campanha 
Salarial de Análises Clínicas

l 12 de maio – Reunião da diretoria do Sinfarmig                                            

l 12 de maio – Palestra do Sinfarmig na Semana da 
Saúde da Newton Paiva – Mesa Redonda: Papel das 
Entidades Profissionais Farmacêuticas diante das no-
vas Regulamentações Profissionais.

l 14 de maio – Reunião com os Diretores do Sindicato 
dos Farmacêuticos de São Paulo.

l 14 de maio – Audiência Pública no Senado para dis-
cutir o PL 4330/2004 – Terceirização

l 15 de maio - Primeira reunião de negociação coleti-
va de trabalho entre Sinfarmig e Sindicato dos Hospi-
tais – Campanha Salarial de Farmácia Hospitalar

l 18 de maio – Reunião entre a Diretoria do Sindicato 
dos Farmacêuticos e a Diretoria do
CRF/MG

l 20 de maio – Acompanhamento da votação do Pro-
jeto de Lei 4135/12 que dispõe sobre a obrigatorieda-
de da Assistência Farmacêutica no SUS – Comissão de 
Finanças e Tributação.

l 21 de maio - Sindicato dos Farmacêuticos compare-
ce ao chamamento público do Conselho Municipal de 
Saúde de Belo Horizonte para retirada de delegados 
para as Conferências Distritais de Saúde.

ACONTECEUAGENDASINFARMIG

14



l 25 de maio – Encontro Mineiro de Saúde – 2015

l 26 de maio - Reunião da diretoria do Sinfarmig

l 27 de maio – Sinfarmig participa da coordenação 
do Encontro Estadual de Farmacêuticos Preparató-
rio para a 15ª Conferência Nacional de Saúde no Rio 
Grande do Sul

l 29 de maio – Audiência no Ministério do Trabalho e 
Emprego – Recobrança da Contribuição Sindical
29 de maio – Palestra do Sinfarmig na UFMG

JUNHO 2015

l 15 de junho – Reunião no Conselho Estadual de Saú-
de – Novas estratégias de Comunicação

l 19 de junho – Sinfarmig organiza e coordena o En-
contro Estadual de Farmacêuticos Preparatório para a 
15ª Conferência Nacional de Saúde de Minas Gerais

l 19 e 20 de junho – Diretora do Sinfarmig, Simone 
Furtado, sai à delegada Conferência Distrital de Saúde 
– Venda Nova

l 19 e 20 de junho – Diretor do Sinfarmig, Sebastião 
Fortunato, sai a delegado na Conferência Distrital de 
Saúde – Norte

l 26 de junho – Sinfarmig participa da coordenação 
do Encontro Estadual de Farmacêuticos Preparatório 
para a 15ª Conferência Nacional de Saúde no Rio de 
Janeiro.

l 26 e 27 de junho – Diretora do Sinfarmig, Júnia Lelis, 
sai à delegada Conferência Distrital de Saúde – Pam-
pulha

l 26 e 27 de junho – Diretora do Sinfarmig, Christian-
ne Jácome, sai à delegada Conferência Distrital de 
Saúde – Oeste

l 29 de junho – Reunião da Comissão Organizadora 
do 8º Congresso da Federação Nacional dos Farma-
cêuticos -  Fenafar 

l 29 de junho – Sinfarmig participa de seminário pro-
movido pela CNTU sobre “O desafio de reindustrializar 
o Brasil”. A proposta da CNTU é colocar em pauta a ne-
cessidade de “um processo de reindustrialização que 

assegure a produção de bens e serviços com maior 
valor agregado, geração de empregos de qualidade 
e aumento da produtividade” para que haja a retoma-
da do crescimento e desenvolvimento econômico do 
Brasil.

 JULHO 2015

l01 de julho – Sinfarmig é convidado pelo Conselho 
Municipal de Saúde de Belo Horizonte para uma Ple-
nária sobre Assistência Farmacêutica. 
Pauta: Funcionamento das Farmácias Distritais e das 
Farmácias das UBS, Responsável Técnico das UBS, de-
sabastecimento das farmácias.

02/07: Visita à Comissão de Finanças e Tributação da 
Câmara dos Deputados que aprovou por unanimida-
de presença dos farmacêuticos no SUS

07 de julho - Reunião ordinária da Diretoria Colegiada 
do Sinfarmig      

10/07: Divulgação do envio de ofícios, alertando sobre 
baixo salários pagos aos farmacêuticos , às prefeituras 
de Bom Despacho, Carmo do Cajuru, Iturama, São Jo-
aquim de Bicas, São Sebastião do Paraíso e Passos

13 de julho – Reunião no Sindibel    

14 de julho - Reunião da Delegação de Minas Gerais 
ao 8º Congresso da Federação Nacional dos Farma-
cêuticos -  Fenafar 

15 de julho – Audiência na Superintendência Regio-
nal do Trabalho

16, 17 e 18 de julho - 13ª Conferência Municipal de 
Saúde – Belo Horizonte

17 de julho - Segunda reunião de negociação coletiva 
com o Sindlab - MG - Campanha Salarial 2015 de Aná-
lises Clínicas

21/07: Participação no Ciclo de Debates da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)

27 de julho – Reunião entre os Sindicatos de Trabalha-
dores da Saúde
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RESPONSÁVEL

8º Congresso da Fenafar debate
temas de interesse da categoria e do País

O 8º Congresso da Federação Na-
cional dos Farmacêuticos (Fenafar) 
será realizado entre os dias 05 e 08 
de agosto em Cuiabá, Mato Grosso, 
em edição que ocorre de três em três 
anos. 

Simultaneamente ao 8º Congres-
so serão realizados o 7º Simpósio Na-
cional de Assistência Farmacêutica 
e 4º Encontro dos Farmacêuticos no 
SUS. O tema Trabalho Farmacêutico: 
para cuidar bem das pessoas será 
desdobrado em vários tópicos a se-
rem discutidos.

 Os participantes, farmacêuticos 

diretores dos sindicatos filiados, far-
macêuticos convidados, profissionais 
da academia, convidados não-farma-
cêuticos e estudantes desfrutarão 
e poderão contribuir com assuntos 
atuais do mundo político, sindical, 
educação, saúde e assistência farma-
cêutica.

Entre os assuntos propostos ao 
debate e discussão, estão aspectos 
de Conjuntura que deverão enfocar 
o fato de como a crise prolongada 
estrangula o desenvolvimento. Na te-
mática Sindical, os congressistas vão 
analisar o papel de protagonistas de 

trabalhadores e do movimento sindi-
cal no mundo do trabalho. No tema 
Saúde, especificamente, ênfase será 
dada à defesa da saúde pública de 
qualidade para todos e por fim, uma 
educação para formar o farmacêuti-
co se insere no sub-tema Trabalho e 
Educação. Grupos de congressistas 
se dedicarão a debater mais de 30 
questões relacionadas aos quatro 
sub-temas.          

“Nós depositamos muitas expec-
tativas neste Congresso. Compreen-
demos que é momento de definir-
mos estratégias de ações coletivas 
para conseguirmos avançar e levar 
adiante nossos projetos. E mais do 
que nunca, precisamos de unidade 
entre sindicatos, Federação, conse-
lhos e estudantes. Os Congressos da 
Fenafar acontecem de três em três 
anos e eles são nossas instâncias má-
ximas de deliberação, onde teremos 
eleição para renovação da  diretoria e 
definiremos também nossas bandei-
ras de luta”, avaliação é da diretora do 
Sinfarmig, Júnia Lelis, que também é 
diretora da Regional Sudeste da Fe-
nafar.      

SINFARMIG VOLTA A ALERTAR PREFEITOS
No primeiro semestre de 2015, foram en-

viados ofícios a diversas prefeituras alertan-
do os respectivos prefeitos sobre os baixos 
salários anunciados em concursos e outros 
processos seletivos  destinados a  farmacêu-
ticos. Foram notificadas as seguintes prefei-
turas:  

Água Boa, Baependi, Bandeira, Bom Des-
pacho, Cantagalo, Capinópolis, Carmo do 
Cajuru Cataguases, Coronel Fabriciano, Cru-
zília, Guaraciaba, Imbé de Minas, Itapecerica, 
Iturama, Jordânia, Materlândia, Martinho 
Campos, Palma, Pedra do Indaiá, Santa Rosa 
da Serra, Santo Antônio do Aventureiro,  São 
Joaquim de Bicas, São Sebastião do Paraíso, 

Passos, Sabará, Uberlândia e Ubaporanga.
Sabemos que por lei as prefeituras têm 

autonomia para fixar a remuneração dos 
seus servidores, mas como farmacêuticos fi-
camos indignados com os salários aviltantes, 
tanto que temos atuado incansavelmente 
junto aos gestores públicos municipais em 
defesa de mais e melhores empregos para 
a categoria farmacêutica na Assistência Far-
macêutica pública nas suas diversas possibi-
lidades de atuação.

Esperamos que o alerta feito aos prefei-
tos contribua para mudar a concepção deles 
sobre a importância do trabalho do farma-
cêutico. Por outro lado, ao enviar os ofícios, 

o Sindicato dos Farmacêuticos do Estado de 
Minas Gerais quer informar aos gestores que 
a categoria farmacêutica possui um Sindica-
to que monitora as condições de trabalho 
e salário em todos os municípios de Minas 
Gerais – por isso nosso lema ao divulgar pe-
riodicamente a relação das prefeituras que 
precisam rever os salários dos farmacêuticos: 
“Estamos de Olho”.

Neste sentido, informamos que envia-
mos ofícios aos prefeitos solicitando remu-
neração decente nos concursos públicos 
para que os farmacêuticos daquelas munici-
palidades possam exercer seu trabalho com 
dignidade.
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