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175 ANOS DA ESCOLA DE FARMÁCIA DE OURO PRETO SUSTENTAM O SONHO
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Encerradas duas importantes 
negociações coletivas dos farma-
cêuticos neste primeiro semestre e 
na véspera de iniciarmos mais uma 
grande negociação, o momento é 
de refletirmos sobre a importân-
cia destas negociações coletivas. 
Sabemos que ainda estamos por 
conquistar uma grande negociação 
que contemple todos os justos an-
seios da categoria farmacêutica em 
Minas Gerais. Para atingir este ob-
jetivo será preciso caminhar passo 
a passo, valorizando cada avanço 
como uma preparação para con-
quistas mais amplas. 

Nesse sentido, já há alguns anos 
temos obtido avanços importantes 
nas negociações para o setor de 
farmácias, drogarias e distribuido-
ras. O estabelecimento de um piso 
salarial serve como remuneração 
abalizadora para o colega farma-
cêutico que inicia sua vida profis-
sional neste importante ramo da 
nossa profissão. Atualmente cerca 
de 73% dos farmacêuticos atuam 
em estabelecimentos de dispen-
sação de medicamentos da rede 
privada. O piso é uma conquista 
significativa, com força de lei e que 
deve ser efetivada como salário de 
ingresso para os colegas que atu-
am nesse setor, portanto deve ser 
entendido na perspectiva de ponto 
de partida para melhores ganhos 
na medida em que o farmacêutico 
vai atuando e desenvolvendo-se 
como profissional.

É importante reconhecer tam-
bém que a busca por avanços nos 
salários e nas condições de traba-
lho em cada uma das negociações 
de cada setor - indústrias, hospitais 
e farmácias -, impacta positivamen-
te nas demais atividades farmacêu-
ticas. Assim, ao estabelecermos um 
piso salarial de R$ 3.135,33 para 
jornada de 40 horas semanais para 
o setor de farmácias, drogarias e 
distribuidoras de medicamentos 
e atingir a grande maioria dos far-
macêuticos, estamos criando uma 
referência de remuneração mínima 
nos demais setores para os quais 
não temos ainda piso salarial esta-
belecido.  

Ter esse piso como referência é 
uma necessidade constatada nos 
serviços públicos municipais, onde 
ainda praticam-se remunerações 
não condizentes com a importân-
cia e responsabilidades que ca-
bem ao desempenho da profissão 
farmacêutica. Exemplos disso são 
os recentes editais de concursos 
públicos com previsão de remune-
ração muito aquém do que o de-
vido. É importante que os colegas 
tenham clareza que as negociações 
coletivas se dão em um ritmo di-
ferente, dependendo do sindicato 
patronal e do espírito negociador 
dos dirigentes que estão à frente 
das entidades patronais. 

A diretoria do Sindicato das In-
dústrias Farmacêuticas, Cosméticas 
e Químicas de Minas Gerais, por 
exemplo, querem fechar as nego-
ciações em uma única reunião, 
geralmente só apresentando con-
trapartida em relação à cláusula de 
reajuste salarial, sem debater as de-
mais reivindicações apresentadas 
na pauta aprovada em assembléia 
da categoria. Da nossa parte, in-
sistimos em discutir cada uma das 

reivindicações apresentadas e aos 
poucos vamos quebrando a resis-
tência deles em negociar. Com essa 
tática  conquistamos, por exem-
plo, 15 dias ao ano, remunerados, 
para participações em eventos da 
categoria, adicional de 25% para o 
farmacêutico responsável técnico 
pela indústria e reajustes com ga-
nhos reais em todas negociações 
realizadas.

Agora, estamos às vésperas das 
negociações com o sindicato dos 
hospitais privados, cuja diretoria, 
de forma sistemática, resiste em 
reunir-se conosco e só fala através 
da sua assessoria jurídica, mesmo 
quando acionamos a intermedia-
ção do Ministério do Trabalho. Os 
diretores patronais estão “sempre 
muito ocupados” segundo seus ad-
vogados e não comparecem à reu-
nião. Esta negociação é das mais 
difíceis pois não tendo os diretores 
patronais como interlocutores dire-
tos, a negociação nunca avança nas 
reuniões marcadas pois os advoga-
dos alegam não terem autonomia 
para decidir nada diferente do que 
foram autorizados pela diretoria. 
Fazem isso estrategicamente como 
“meninos de recado de luxo” for-
çando idas e vindas numa intermi-
nável rotina de reuniões para pou-
quíssimos avanços. 

Assim, cabe ao Sinfarmig, por 
meio da sua diretoria e farmacêu-
ticos representados, cumprir o de-
cisivo papel de procurar maneiras 
de conquistar mais avanços nas 
negociações para que possamos 
ver conquistadas e implementa-
das todas as justas e necessárias 
reivindicações pleiteadas por toda 
a categoria. O Sinfarmig convida 
o colega para conhecer de perto 
como funciona a sistemática das 
negociações e assim poder con-
tribuir diretamente nesse proces-
so. As reuniões de negociação são 
abertas a todos os farmacêuticos 
interessados.     

Mantenham-se informados 
sobre as nossas negociações!

Acessem nosso site
www.sinfarmig.org.br

NEGOCIAR É PRECISO 

“Sim, todo amor é sagrado
e o fruto do trabalho
é mais que sagrado”

Beto Guedes/Ronaldo Bastos

Segundo o Conselho Federal de 
Farmácia (CFF) existiam, em feve-
reiro deste ano, 180 mil farmacêuti-
cos registrados no Brasil. O número 
de farmácias e drogarias, segundo 
o mesmo CFF, estava em torno de 
80 mil estabelecimentos. No país, 
existem 5.564 municípios, em Mi-
nas Gerais estão 853 deles, com de-
zenas de milhares de farmácias ins-
taladas nas unidades, policlínicas e 
hospitais públicos. E ainda existem 
milhares de postos de trabalhos nas 
indústrias de medicamentos, cos-
méticos, laboratórios de análises 
clínicas, hospitais privados, distri-
buidoras e transportadoras de me-
dicamentos, órgãos de vigilância 
sanitária e epidemiológica, gestão 
farmacêutica nos setores públicos 
e privados, na vida acadêmica com 
ensino e pesquisas, enfim, ainda 
temos milhares de postos de tra-
balho a serem ocupados. Mas uma 
pergunta não quer calar: por que 
o farmacêutico não é valorizado à 
altura de sua importância e respon-
sabilidades na sociedade? Na tenta-
tiva de dar um salto importante nos 
rumos do reconhecimento da nos-
sa profissão no Brasil, em fevereiro 
de 2014 um importante encontro 
em Brasília colocou lado a lado, o 
CFF, a Federação Nacional dos Far-

macêuticos - FENAFAR, a Federação 
Interestadual dos Farmacêuticos 
– FEIFAR -, a Executiva Nacional dos 
Estudantes de Farmácia – ENEFAR 
e a Associação Brasileira do Ensi-
no Farmacêutico –ABEF e assim foi 
criado o   Fórum Nacional de Luta 
Permanente para Valorização Pro-
fissional. A partir dessa união de 
entidades e farmacêuticos, foram 
elencadas ações estruturantes em 
prol da valorização da profissão e 
uma delas foi a revisão, na forma de 
subemenda aglutinativa. A revisão 
foi feita pelos integrantes do Fórum 
ao substitutivo ao Projeto de Lei 
4385/1994. De autoria do deputado 
Ivan Valente, o PL prevê a farmácia 
como Estabelecimento de Saúde e 
restitui de vez o lugar do farmacêu-
tico como autoridade legítima nos 
estabelecimentos de dispensação 
de medicamentos. Como fruto do 
Fórum Nacional, foi criado em Mi-
nas o nosso Fórum Estadual com a 
participação de todas as entidades 
farmacêuticas mineiras. No início 
do mês de abril de 2014, outro mar-
co importante, a cidade de Ouro 
Preto parou para comemorar, com 
orgulho, os 175 anos de criação da 
sua Escola de Farmácia, a mais an-
tiga da América Latina. Estiveram 
presentes além de centenas de 
ex-alunos, autoridades e entida-
des da área farmacêutica de todo o 
país. A Fenafar não poderia ficar de 
fora e esteve presente com grande 
número de diretores vindos de 19 
estados, demonstrando o reconhe-
cimento e a importância da vetusta 
e histórica Escola da Farmácia para 
a profissão farmacêutica em todo o 
país.  Essa edição do Princípio Ativo 
também é comemorativa - do res-
surgimento da notável vontade dos 
farmacêuticos de se empoderarem 
da sua função legítima de autorida-
de no segmento farmacêutico. Pa-
rabéns colegas farmacêuticos por 
optarem pela promoção e defesa 
da saúde dos brasileiros. 

Abraços, Diretoria do Sinfarmig

COLETIVAS
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ARTIGOS

nos com presteza e, ao identificar-me como farmacêutico do 
Brasil, mostrou toda disposição em responder a qualquer 
pergunta. A farmácia e dois farmacêuticos prestam assistên-
cia a uma população circunscrita, atendida por cinco consul-
tórios médicos localizados nos arredores. Os pacientes são 
cadastrados em pastas físicas onde consta relação daqueles 
que utilizam medicamentos de uso contínuo - atividade se-
melhante àquelas realizadas em nossas farmácias de unida-
de básicas de saúde. 

Ao perguntar se poderia adquirir um analgésico, o far-
macêutico pediu-me a receita. Ao informar-lhe que queria 
“apenas” um analgésico comum, ele prontamente pergun-
tou se eu queria o endereço do médico mais próximo, que 
a consulta seria rápida e não custaria nada. Ele me mostrou 
analgésicos, antiinflamatórios, antibióticos e aerossol com 
embalagens simples, todos fabricados pela estatal cubana. 
Em Cuba não existem MIP’s. Por conta do embargo econô-
mico, a população não tem acesso aos medicamentos fabri-
cados por multinacionais que sofrem a pressão norte-ame-
ricana americana. 

O Primeiro de Maio em Cuba

Ficamos muito impressionados com a quantidade de 
pessoas que participaram da marcha pelo Dia do Trabalho 
em Cuba. Era mais de um milhão de cubanos e cubanas de 
todas as faixas etárias presentes e não deixaram nenhuma 
dúvida quanto ao forte sentimento de apoio à luta e à revo-
lução cubana. Vale destacar também a organização do even-
to. Sem exagero, após duas horas e vinte minutos do início 
da marcha, a grande multidão já tinha passado e o evento já 
tinha se encerrado. Sem confusão, sem atraso, já estávamos 
liberados para conhecer a sede campestre da Central de Tra-
balhadores de Cuba (CTC).

A escolha de Cuba para a VI edição do Encuentro Sindical 
Nuestra América (ESNA) representou a expressão de solida-
riedade com o povo e a Revolução Cubana. Além dos atos 
do 1º de maio, o evento também se deu no contexto das 
comemorações pelos 75 anos da CTC. O ESNA, com o sub-
título: “Defender nossos direitos e aprofundar as mudanças” 
também se constituiu como uma oportunidade para que o 
movimento social e sindical da América Latina realizasse de-
bates sobre a situação sociopolítica que vive o mundo, ava-
liando e propondo alternativas para enfrentar os impactos 
originados pela crise que vive o sistema capitalista atual e 
definindo os desafios que devem assumir as organizações 
sindicais. Compareceram 86 entidades abrangendo 486 sin-
dicalistas.

Cuba é realmente um país instigante. Para tentar enten-
dê-lo e entender o seu povo, é preciso visitá-lo. Contudo, é 
preciso visitá-lo com o espírito aberto a outro “modus viven-
di”. O que vi, andando pelas ruas de Havana, foram pessoas 
sorridentes, alegres, simples e solidárias, parecidas com o 
povo brasileiro e que, como nós, precisam de muito pouco 
para ser feliz.

 Rilke Novato Públio
é diretor do Sinfarmig e viajou a Cuba representando a

Fenafar, como vice-presidente da entidade

Rilke Novato Públio

“Se ocorre um único caso de mortalidade infantil, 
nós, profissionais de saúde e o país inteiro, procura-
mos saber onde e porque falhamos para tomarmos 
medidas para que jamais volte a acontecer” 

Dr. Manuel Betancourt
médico endocrinologista cubano

A taxa de mortalidade infantil em Cuba - a pequena ilha 
caribenha com economia bastante limitada e com pouco 
mais de 11 milhões de habitantes - teve o seu melhor regis-
tro em 2013: de 4,2 casos em 1000 nascimentos. Nos Esta-
dos Unidos, maior potência econômica do Mundo, essa taxa 
foi de sete casos e no Brasil, apesar de importante queda de 
43% nos últimos 14 anos, a taxa é ainda de 12,9 óbitos para 
cada 1000 crianças nascidas. No continente americano, so-
mente o Canadá, outra potência econômica, supera os índi-
ces cubanos. 

Ao visitar uma policlínica com atendimento de especia-
lidades e urgências médicas, causou-nos enorme espanto 
constatar que não havia pacientes esperando por atendi-
mento. Estivemos lá no período da tarde e, segundo o es-
pecialista que nos recebeu, doutor Manuel Betancourt, to-
dos tinham sido atendidos pela manhã. De fato, não se trata 
apenas de uma questão de logística, mas de profundas in-
tervenções na atenção primária. Cuba possui 5,71 médicos 
para cada 1000 pessoas. No Reino Unido, referência mundial 
em investimentos e avanços em saúde pública, essa relação 
é de 2,7 médicos. No Brasil, em 2013 existiam 1,89 profissio-
nais para cada 1000 habitantes 

Assistência farmacêutica 

Não poderia deixar para trás a oportunidade de visitar, 
sem agendar, uma farmácia em Cuba. Ao entrar em uma de-
las no centro de Havana, capital com uma população do ta-
manho de Belo Horizonte, cerca de 2,5 milhões de habitan-
tes, de cara observei que a farmácia tinha nome genérico na 
fachada - sem nenhuma complementação. O farmacêutico, 
único funcionário do estabelecimento no horário, atendeu-

MINHAS IMPRESSÕES SOBRE CUBA

 

Júnia Dark Vieira Lelis
   

Um dos grandes desafios do movi-
mento sindical é aperfeiçoar e inten-
sificar a sua relação com a juventude 
para formar massa crítica e estimular o 
surgimento de novas lideranças. E esta 
tarefa tem se revelado difícil tendo em 
vista que os mais novos são fortemen-
te insuflados para causas estranhas ao 
sindicalismo e às lutas dos trabalhado-
res como a afirmação das identidades 
por meio do consumo. Afinal, o apelo 
da propaganda para reafirmar os valo-
res do consumismo sabe ser eficiente 
para agregar as massas de jovens. Essa 
é uma verdade incontestável.

 Pensando assim, poderíamos ser 
levados a achar que a causa está perdi-
da. Afinal, os argumentos dos sindica-
tos, alertando para a necessidade de os 
trabalhadores se unirem para enfrentar 
o conflito entre capital e trabalho pare-
cem não encontrar ouvintes disponí-
veis entre os jovens.

 Mas explorando as contradições ca-
pitalistas – também permanentes – po-
demos afirmar que há sinais dados pela 
juventude de que ela não é indiferente 
às vozes dos sindicalistas. O que parece 
haver é a necessidade de reformular os 
meios de comunicação, incluindo a ex-
ploração dos canais tecnológicos ade-
quados para falar à juventude.

 Tivemos experiência positiva ao di-
vulgar, recentemente, pontos de pau-
tas de reivindicações nas redes sociais 

CHEGOU A HORA DA
MILITÂNCIA DIGITAL

e recebemos comentários críticos que 
traduziam a insatisfação dos profissio-
nais jovens com o mercado de trabalho 
e a exploração da mão de obra do far-
macêutico.

 Outro ponto a ser observado de 
não passividade entre os jovens está 
na altíssima rotatividade em farmácias 
e drogarias. Quase 40% dos farmacêu-
ticos saem desses postos de trabalho 
antes de completarem um ano. Farmá-
cias e drogarias absorvem 70% da cate-
goria e são a porta de entrada principal 
no mercado de trabalho. 

 Mas se os jovens se mostram indig-
nados nas redes sociais, esse descon-
tentamento ainda não conseguiu ser 
canalizado para o movimento sindical 
como pode ser. Por causa disso, eles 
desabafam nas redes sobre as reivindi-
cações de salário, mas as assembléias 
dos sindicatos - presenciais - carecem 
de quorum quase sempre.

 Também é notório outro fator que 
afugenta cada vez mais, os jovens das 
atividades e ações coletivas, que é o 
posicionamento individualista, em de-
trimento do sentimento coletivo. Esta 
forma de agir, é também uma outra 
herança das políticas neoliberais. No 

entanto, há de se registrar que, infeliz-
mente, este posicionamento individua-
lista não é privilégio só dos jovens. 

 O fato é que contamos com meias 
(e definitivas) verdades – como a de 
que os jovens não são indiferentes aos 
prejuízos trazidos pela exploração do 
trabalho. As redes sociais comprovam. 
O desafio está em trazer essa indigna-
ção registrada no meio virtual para o 
mundo real onde os mecanismos de 
exploração do trabalho continuam im-
placáveis.

 Por isso, parece-nos que velhos jor-
nais, panfletos, boletins informativos, 
sites precisam ser repaginados.

 Talvez o que precisa ser feito pe-
los sindicatos é despertar nos jovens o 
interesse para a política, para o enten-
dimento de que os discursos pontuais 
da internet precisam se articular para 
formar um movimento que pode ser, 
inclusive reivindicatório, de mudanças 
tanto no mundo do trabalho como no 
terreno das individualidades, como 
tanto apregoa a propaganda que visa 
o consumo.

 Júnia Dark Vieira Lelis
é diretora do Sinfarmig e da Fenafar

JOVENS E SINDICALISMO
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Uma feliz coincidência de datas 
históricas fartamente simbólicas 
- 40 anos da Fenafar, 175 anos da 
Escola de Farmácia de Ouro Preto 
e os 50 anos do golpe Militar - e 
a disposição dos participantes de 
discutir os rumos da profissão na 
cidade que é o berço da Farmácia 
na América Latina transformaram 
a Jornada: A centenária história da 
farmácia no Brasil em um evento 
de grande significado para os far-
macêuticos brasileiros. Estiveram 
presentes representantes de 17 
sindicatos filiados à Fenafar e mais 
as associações do Rio de Janeiro e 
de Belém, como convidados.  Os 
eventos aconteceram entre os dias 
03 e 05 de abril.

 No debate de sexta-feira, 04/04, 
o coordenador de Medicamentos 
Estratégicos do Departamento de 
Assistência Farmacêutica (DAF) do 
Ministério da Saúde, Luiz Henrique 
Costa, disse que o Brasil precisa 
fazer avançar sua indústria farma-
cêutica e as tecnologias de produ-
ção de medicamentos. “Se antes 
era (predominante) o conceito de 

botânica, hoje é a tecnologia dos 
recombinantes, outra base de co-
nhecimento”, diagnosticou.

 Ele salientou que se a indústria 
farmacêutica é forte no complexo 
industrial mundial, a formação do 
farmacêutico passa a ser questão 
crucial. Luiz Costa sugeriu que a 
Associação Brasileira de Educação 
Farmacêutica (Abef ) reúna as uni-
versidades públicas para fazer esse 
debate. “Elas precisam ter uma po-
sição”, apontou. Conforme Costa, a 
prevalência das doenças crônicas 
como diabetes e câncer, de forma 
epidêmica, passou a exigir a espe-
cialização dos profissionais farma-
cêuticos.

Trabalho decente
 
A categoria farmacêutica é a 

primeira, entre todos os traba-
lhadores brasileiros, a discutir, de 
forma sistematizada, o trabalho 
decente. A informação é da Orga-
nização Internacional do Trabalho 
(OIT), repassada durante a Jornada 

Jornada histórica comemora os 40 anos de criação da Fenafar
OURO PRETO

pelo diretor da Fenafar e do Sin-
dicato dos Farmacêuticos do Ce-
ará, Márcio Batista. Desde 2008, o 
Sindicato vem trabalhando com a 
perspectiva de maior valorização 
profissional da categoria.

 “O primeiro ponto para a va-
lorização é que o farmacêutico se 
enxergue como trabalhador. Não 
basta ter formação de excelência, 
que é o mínimo exigido para o pro-
fissional”, avaliou Márcio, dizendo 
que a academia forma para a ação 
técnica e que o farmacêutico sai da 
faculdade carente de informação 
sobre o impacto de sua atividade 
na sociedade. Ele frisou que desde 
1999 a OIT discute o que é trabalho 
decente e que há 40 anos a Fenafar 
batalha pelo trabalho digno.

Mesmo assim, reforça, é preci-
so mudar o ponto de vista sobre o 
trabalho. “Nós nos vemos como o 
doutor que fica no laboratório, no 
hospital, mas que não discute car-
ga horária exaustiva, não discute 
porque os filhos não nos vê no final 
de semana”, afirmou. Márcio citou 
alguns pontos do trabalho consi-
derado decente, entre eles: opor-
tunidade de emprego adequada, 
rendimento “que proporcione vida 
social adequada ao perfil de felici-
dade” e jornada de 30 horas.

As informações da OIT são de 
que mais de 70% da categoria 
trabalham acima de 48 horas se-
manais no Brasil. Em resumo, ele 
disse, o trabalho digno é aquele 
que proporciona qualidade com 
liberdade, equidade, segurança e 
dignidade humana. A busca pelo 
trabalho menos indigno tem pro-
vocado grande desgaste para os 
farmacêuticos. Segundo o diretor 
do Sinfarmig e vice-presidente 
da Fenafar, Rilke Novato Públio, 
34,5% dos profissionais trabalham 
há menos de um ano em farmácias 
e drogarias.

Memória confere
valor histórico e social

à profissão  
 

Uma visita ao acervo do Mu-
seu da Escola de Farmácia da 
Ufop emocionou o presiden-
te da Fenafar, Ronald Ferreira, 
que mencionou a sensação de 
reencontrar as raízes. “Nós so-
mos resultado do que nossos 
antepassados fizeram. Temos 
uma responsabilidade absur-
da porque a sociedade confiou 
num conjunto de técnicas há 
centenas de anos”, disse emo-
cionado. 

 A viagem histórica segui-
ria ricamente documentada 
com a aula do pesquisador 
Victor Godoy, professor apo-
sentado de Fitoterapia da 
Escola e um entusiasta da 
criação do Museu.O profes-
sor fez um recorte entre os 
primórdios na profissão no 
Brasil e os dias atuais e frisou 
que a história é cíclica: “Em 22 
de abril de 1719 foi realizada 
uma reunião entre  farmacêu-
ticos e médicos para discutir 
quem deveria prescrever me-
dicamentos”, contou. 

No dia 04 de abril de 1839 
foi dada a licença para a cria-

ção da primeira escola autô-
noma de Farmácia da América 
Latina e segunda das Améri-
cas, sendo a primeira a insta-
lada no Estado da Filadélfia, 
nos Estados Unidos. Citando 
o retorno das mesmas polê-
micas ao longo do tempo, o 
professor Victor lembrou que 
em 1920 criaram-se 30 ou 40 
cursos livres de Farmácia no 
país sob fortes críticas sobre 
a qualidade do ensino. Num 
período de quatro anos todos 
fecharam. Hoje, somente em 
Minas Gerais estão abertos 68 
curso de graduação em Far-
mácia. No Brasil, mais de 400.

Formação do farmacêutico e trabalho decente estiveram no centro dos debates

6 7



Três diretores do Sinfarmig for-
mados na Escola de Farmácia de 
Ouro Preto: Rilke Novato Públio, 
Waldirce Inez de Souza e Albano 
Verona, foram homenageados na 
tradicional festa de aniversário da 
Escola.

 Todo os anos, a Associação de 
Ex-alunos da Escola de Farmácia 
trabalha duro para arrecadar re-
cursos e mobilizar antigos alunos 
espalhados por todo o Brasil, por 
telefone e internet, para participar 
da festa. Eles não recusam o con-
vite. “Quem passa por Ouro Preto 
acumula vivência e muito boas 
amizades”, diz a presidente Cláu-
dia Carneiro. Satisfeita, ela infor-
ma que agora todos os ex-alunos 
podem se cadastrar no site www.
assefar.org.br – assim o trabalho 
de chamar para festa deverá ser 
menor no ano que vem.

  Coube ao farmacêutico Rilke 
Novato, fazer o discurso de ex-
aluno da Escola. Ele falou da pro-
fissão quando se formou há 25 
anos e como está agora. O diretor 
do Sinfarmig mencionou a cria-
ção do Fórum de Luta pela Valo-
rização da Profissão em Minas em 
abril e ressaltou a necessidade de 
exigir melhores salários nos con-
cursos públicos abertos aos far-
macêuticos.                 

  
Emoção e desafios

da profissão   
 
Durante a solenidade de co-

memoração dos 175 anos, a ex-
presidente da Associação de Ex-
alunos, Josiane Monteiro Bastos, 
lembrou a força que a Escola exer-
ce em quem passa por lá e tam-
bém ressaltou a magia da cidade 
para que isso aconteça. “Só quem 
estuda aqui sabe do que a gente 
fala. Aqui crescemos e nas repú-

blicas aprendemos a conviver e a 
nos preparar para as responsabili-
dades da vida”, falou muito emo-
cionada.

 A farmacêutica só se mostrou 
preocupada com a taxa de evasão 
da Faculdade de Farmácia men-
cionada em discurso pelo reitor 
Marcone Jamilson Freitas Souza. 
Atualmente cerca de metade dos 
alunos que entram na faculda-
de abandonam antes de formar. 
“Acho que essa concorrência mui-
to forte no mercado de trabalho, 
com muita gente se formando, 
pressiona para baixar os salários. 

A 25 ANOS DO BICENTENÁRIO
Eles devem se perguntar como fa-
zer para encontrar um emprego e 
aí desistem do curso”, analisa Jo-
siane. 

 Por outro lado, a Universidade 
tem reagido para ser uma boa op-
ção na graduação. Em 2005 criou 
a pós-graduação com o mestra-
do de Ciências Farmacêuticas, 
depois o de Nanotecnologia. Há 
dois anos, oferece doutorado em 
Ciências Farmacêuticas fato que 
enseja um comentário aliviado do 
reitor: “na Farmácia da Ufop, 95% 
dos professores são doutores”  

OURO PRETO
Museu já estimula pesquisa

acadêmica, mas precisa de apoio
Desde outubro de 2013, o Mu-

seu da Farmácia da Escola de Far-
mácia (MPh) da Universidade Fe-
deral de Ouro Preto (UFOP) ocupa 
o prédio central da antiga Escola 
de Farmácia no Centro Histórico 
da cidade. A decisão da Universi-
dade de ceder o espaço veio após 
uma comissão examinar os pro-
jetos para ocupação e ampliação 
das atividades museológicas no 
local. O MPh já integra  o circuito 
oficial de museus de Ouro Preto e 
em maio deste ano participou da 
Semana Nacional de Museus. 

Como informa a diretora da 
Escola de Farmácia, Andrea Gra-
be-Guimarães, muitas novidades 
do projeto do MPh estão em an-
damento, inclusive novos proje-
tos de pesquisa da História das 
Ciências Farmacêuticas e da Saú-
de que estão surgindo depois das 
instalações das exposições que 
vêm acontecendo desde o final de 
2013. 

Para a implantação de todo o 
projeto e ocupação museológica 
da Escola de Farmácia, serão ne-
cessários recursos financeiros para 
projeto expográfico de custo orça-
do em R$ 750 mil, além de verba 
para a execução. Os recursos de-
verão ser captados por meio de 
projeto apresentado à Lei Rouanet 
de incentivo à cultura neste ano.

 Por estar em funcionamen-
to – recebendo também visitas 
guiadas de estudantes -  o Museu 
precisa de recursos também para 
bancar a manutenção das exposi-
ções cenográficas e o andamento 
dos projetos acadêmicos. Não há 
funcionários efetivos e o quadro 
de pessoal se resume a uma mu-
seóloga e pessoal de serviço con-
tratado pela Universidade.

 “O custo orçado do projeto de 
manutenção é de R$ 190 mil. Re-

cebemos o apoio da UFOP, mas in-
felizmente não há como arcar com 
todo o custo”, diz a diretora, expli-
cando que apoios e doações serão 
bem-vindos. De acordo com a pro-
fessora, a Associação de ex-alunos 
(Aseefar) da Escola de Farmácia de 
Ouro Preto e o Conselho Regional 
de Farmácia já anunciaram apoio. 
O Sinfarmig também.

Conheça o que já funciona no 
Museu da Escola de Farmácia

de Ouro Preto

Atualmente são seis exposições 
de longa duração abertas: História 
das Ciências Farmacêuticas e da 
Escola de Farmácia de Ouro Preto; 
A Pharmacia Magalhães; A profis-
são farmacêutica; Sala da Congre-
gação; Sala da Diretoria da EFar 
e  Exposição dos Quadros de Ex-
alunos. Estão programadas para 
entrar em cartaz em breve as mos-
tras: A Relação do Homem com a 
Natureza e O primeiro centenário 
da EFar.

O projeto Farmácia Educa atua 
no atendimento monitorado, re-

cebendo escolas e visitantes (turis-
tas e comunidade) nas instalações 
do MPh. A ação permite o contato 
desses visitantes com o conheci-
mento científico e a preservação 
da memória farmacêutica nacio-
nal.

A Biblioteca de Obras Raras, pro-
jeto integrante do Museu, já está 
com o acervo quase totalmente 
catalogado e higienizado. As obras 
contam a historia da farmácia, áre-
as afins e também a história da 
saúde no país e na cidade de Ouro 
Preto.  Só a organização do acervo 
de livros, em abril deste ano, já deu 
impulso à geração de ideias e pro-
jetos para trabalhos de conclusão 
de curso, dissertações de mestra-
do e teses de doutorado. 

Serviço 

O MPh/UFOP pode ser visitado 
entre terça e sexta-feira, das 13h 
às 17h e fica na rua Costa Sena, 
171 – Centro, Ouro Preto – MG 
– CEP 35.400-000. O e-mail é

museudafarmacia@ef.ufop.br 
Tels.: (31) 3559-1626/3559-1630
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  JANEIRO
   
l 09 – Entrevista no MGTV 2ª Edição da Rede Globo sobre 
Descarte de Medicamentos
l 20 – Participação no III Curso Nacional de Gestão Sindical
l 24/25 – Participação do II Fórum sobre o Trabalho Farma-
cêutico Decente com representantes da OIT presentes no 
Ceará  

FEVEREIRO
l 04 – Participação na reunião da diretoria da Fenafar - Bra-
sília 
l 05 – Participação em reunião no Conselho Federal de Far-
mácia (CFF) pela criação do Fórum Nacional de Valorização 
Profissional 
l 10 – Reunião entre diretores do Sinfarmig e de represen-
tantes do Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais 
(CRF-MG) 
l 11 – Assembleia Geral Extraordinária de Farmácias, Droga-
rias e Distribuidoras de Medicamentos  
l 20 – Participação na reunião da Mesa Estadual de Nego-
ciação Permanente do SUS-MG
l 26 – Assembleia Geral Extraordinária de Farmácia, Droga-
ria e Distribuidoras de Medicamentos em Varginha

MARÇO
l 06 – Reunião Diretoria do Sinfarmig 
l 10 – Reunião entre SINFARMIG e CRFMG
l 11 – Assembleia Geral Extraordinária da Indústria
l 18 – Reunião de Diretoria
l 18 – Participação em assembleia para decidir possível filia-
ção do Sindicato do Maranhão à Fenafar - Ceará
l 24 – Reunião da Comissão Organizadora do 5º Congresso 
Brasileiro de Uso Racional de Medicamentos
l 25 – Reunião de Diretoria 
l 26 – Participação na reunião do Conselho Municipal de 
Saúde de BH que discutiu o processo de trabalho do agente 
de endemias   
l 27 – Palestra na Nova Faculdade de Contagem para estu-
dantes de Farmácia
l 28/29 – Participação na I Jornada pela Valorização do Tra-
balho Farmacêutico no Espírito Santo - 40 anos da Fenafar 

ABRIL
l 01 – Reunião de Negociações de Farmácias, Drogarias e 
Distribuidora de Medicamentos
l 01 – Reunião de criação do Fórum Estadual de Valorização 
Profissional  
l 03/04/05 – Participação nos eventos de 175 anos da Esco-
la de Farmácia de Ouro Preto e de 40 anos da Fenafar 

l 08 – Participação no evento de abertura do Centro de 
Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé em Belo Ho-
rizonte
l 08 – Reunião de Negociações Coletivas da Indústria
l 11 – Reunião de Negociações Coletivas de Farmácias, 
drogarias e distribuidoras de medicamentos
l 14/15 – Participação em eventos da CNTU - Valorização 
do Ministério do Trabalho e de 1º Encontro Nacional da 
Profissional Universitária  
l 23 – Participação em manifestação na greve dos servido-
res da saúde de Betim 
l 24 – Envio de ofício à PBH solicitando convocação de far-
macêuticos aprovados em concurso
l 28 – Viagem do diretor Rilke a Cuba representando a Fe-
nafar
l 28 – Participação no curso de Gestão Farmacêutica em 
Divinópolis
l 28 – Envio de ofício à prefeitura de Inhapim solicitando 
mudança de remuneração do cargo de farmacêutico pre-
visto em edital de concurso

MAIO
l 06 – Reunião de Diretoria 
 l 08/09 – Participação na 1ª Conferência de Saúde do Tra-
balhador e da Trabalhadora da Região Macro Centro de 
MG -  Jaboticatubas 
 l 13 – Reunião de Diretoria
 l 13/14/15 – Mobilização pela votação do PL 4385 – Sindi-
cato e CRF-MG levam 01 ônibus para Brasília
l 16/17/18 – Participação na 13ª Plenária Estatutária da 
CUT-MG que homenageou o ex-diretor Valdisnei Honório 
da Silva
l 19 – Reunião do Fórum Estadual pela Valorização da Pro-
fissão Farmacêutica no CRF-MG
l 20 – Assembleia Geral Extraordinária de Farmácia Hos-
pitalar 
l 21/22/23 – Participação no Seminário Internacional de 
Integração Latino-Americana – CNTU – SP 
l 24 – IX Seminário Científico do Varejo Farmacêutico: Pres-
crição Farmacêutica - As Práticas e Tendências do mundo 
para os farmacêuticos do Brasil - Sinfarmig presente na 
mesa de abertura
l 27 – Reunião de Diretoria  
l 29 – Participação na reunião do Fórum de Assistência Far-
macêutica da SRS/BH

JUNHO
l 07/06 – Palestra “Responsabilidade social do Farmacêuti-
co Prescritor” no Centro Universitário UNA 

ACONTECEU
SINFARMIG em Itaúna

O diretor Sebastião Fortunato representou o Sinfarmig, no dia 08 de Abril, na Faculdade de Itaúna, onde profe-
riu palestra para os alunos do 8°. período do curso de Farmácia, atendendo ao convite da professora e secretária 
de Saúde de Itaúna, Ângela Amaral. O diretor fez um histórico da entidade sindical, ações e atribuições, cam-
panhas e bandeiras de luta, bem como o papel político do Sindicato. “Queremos destacar a importância deste 
encontro para esclarecimento das dúvidas dos futuros profissionais e para sua relação com a entidade sindical, 
uma vez que permite demonstrar as lutas do Sinfarmig pelas garantias de condições dignas de trabalho e justa 
remuneração da categoria, pela qualificação, atualização, aperfeiçoamento e especialização profissional, científi-
ca e cultural da categoria”, disse o diretor.

Sobre a Livre circulação de profissionais de saúde, inclusive farmacêuticos,
pelos países do MERCOSUL – O que diz a Portaria 734/2014

Como o título dos profissionais de saúde não é o mesmo em todos os países que integram o Bloco do Mer-
cosul, o que está estabelecido na Portaria 734 e 735, publicadas em 02 de maio de 2014, é a criação da chamada 
Denominação de Referência, que consiste em uniformizar as nomenclaturas para profissões que integram a lista. 
Segundo a portaria, a denominação facilita a troca de informações em saúde nos sistemas dos estados-parte.

As profissões incluídas na portaria serão incorporadas à Matriz Mínima de Registro de Profissionais de Saúde 
do Mercosul. Este documento habilita profissionais do setor que desejam exercer a profissão nos países do bloco 
econômico ou que trabalham em municípios ou jurisdições de fronteira. Dados relacionados à formação acadê-
mica dos profissionais, além de conduta ética e disciplinar também são registrados na Matriz Mínima.

No Brasil, as profissões que serão reconhecidas e inclusas à Matriz são Médico, Farmacêutico, Farmacêutico-
Bioquímico, Cirurgião Dentista, Enfermeiro, Nutricionista, Psicólogo, Fisioterapeuta e Fonoaudiólogo.

Órgãos da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES), do Ministério da Saúde, serão 
responsáveis pelo cumprimento das disposições no país e a exigência da Revalidação de Diploma está em plena 
vigência.

A possibilidade de qualquer profissional de saúde de um outro país com o qual o Brasil mantém relações 
diplomáticas, vir a exercer sua profissão aqui, é previsto e tem regras claras de reconhecimento formal pela reva-
lidação de diploma pelas instituições federais de ensino habilitadas para isso.

Em nenhum momento, essa portaria muda esse quadro. Não fica autorizado aos profissionais de saúde do 
Mercosul nenhuma “revalidação automática de diploma”.  Reconhecer e harmonizar as profissões de saúde dos 
países-membro do MERCOSUL é o objetivo dessa portaria. Reiteramos que no Brasil existem normas claras e rígi-
das, diga-se de passagem, para revalidação de diplomas e isso não mudou. A Portaria nem toca nesse assunto.

Por fim, informamos que a Federação Nacional dos Farmacêuticos – Fenafar e por conseqüência, o Sinfarmig, 
estão acompanhando atentamente toda movimentação relativa à circulação de profissionais de saúde no âmbito 
do MERCOSUL e divulgaremos toda novidade relevante.

SINFARMIG presente na etapa estadual da
Conferência de Saúde dos Trabalhadores

A Conferência de Saúde do Trabalhador e Trabalhadora é a instância do controle social em saúde dos traba-
lhadores que formula propostas e visa à mobilização da sociedade. A Constituição Federal de 1988, a lei 8080, a 
lei 8142, a portaria 3908, a portaria 1679, a portaria 2437 e, recentemente, a portaria 1823, dão o embasamento 
legal para a efetivação do controle social em saúde do trabalhador. Neste ano de 2014, com a participação dos 
segmentos dos usuários, trabalhadores e gestores e após nove anos sem a instalação deste mecanismo do con-
trole social, têm inicio as várias conferências pelo Brasil, que considera as diversidades das regiões, com etapas 
em cada estado e visando a etapa nacional, que ocorrerá em Brasília.

 Por reconhecer a importância das conferências, o Sindicato dos Farmacêuticos de Minas Gerais tem bus-
cado participar das diversas etapas, por entender que a participação do trabalhador no controle social deve 
ocorrer para o efetivo desenvolvimento da atenção integral à saúde de trabalhadores e trabalhadoras e tam-
bém para defender a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Após participar das etapas 
municipais (micro e macrorregionais) e agora na etapa estadual, por intermédio do diretor Sebastião Fortunato, 
indicado delegado, a proposta é avançar na etapa nacional da 4ª. Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador 
e Trabalhadora e na consolidação do controle social do país. Essa é a posição da entidade frente às demandas da 
sociedade, dos movimentos sociais e sindicais que procuram uma nova concepção de saúde pública no Brasil.

NOTAS
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RESPONSÁVEL

cracia participativa, por isso, nós apoiamos 
a proposta e lamentamos que a oposição 
use argumentos reacionários e golpistas 
para impedir que o povo participe e, prin-
cipalmente, que por estes argumentos in-
viabilize o trabalho do Congresso Nacional, 
impedindo que projetos de interesse públi-
co, como o nosso, seja aprovado”, explicou o 
presidente da Fenafar.

O decreto presidencial que cria a Políti-
ca Nacional de Participação Social consoli-
dando a participação social como método 
de governo e fortalecendo instâncias como 
conselhos, conferências, consultas públicas, 
e até mesmo ambiente virtuais de partici-
pação social para assessorar a formulação 
de políticas públicas pelo governo.

A luta da Fenafar, do CFF e das outras 
entidades que compõem o Fórum Nacional 
de Luta pela Valorização Profissional tem 
sido debater com amplos setores para cons-
truir uma proposta que alcance um consen-
so necessário para garantir a aprovação da 
subemenda aglutinativa ao PL 4385/94. 
Esta subemenda é baseada no substitutivo 
apresentado há mais de 20 anos pelo de-
putado Ivan Valente. Nas últimas semanas 
várias reuniões com parlamentares, com o 
governo e o setor varejista têm estudado a 
proposta apresentada pelas entidades far-
macêuticas.

A deputada Alice Portugal (PCdoB-BA) 
que é farmacêutica e coordenadora da Fren-
te Parlamentar em Defesa da Assistência 
Farmacêutica estava mobilizada todo o dia 
para que este acordo fosse viabilizado. “Es-
tamos construindo um projeto que vai mar-
car o início de uma nova era para a farmácia, 
para o farmacêutico e para a sociedade que 
vai ter na farmácia mais um ponto de apoio 
à Saúde, e não um mero estabelecimento 
comercial. Com isso todos ganham”, disse a 
deputada.

A expectativa da Fenafar e das entida-
des que compõe o Fórum é de que o pro-
jeto volte à pauta do plenário na primeira 
quinzena de julho.

Renata Mielli,
jornalista da Fenafar

Ato da oposição impede votação do
Farmácia Estabelecimento de Saúde

Apesar do acordo para aprovar a sube-
menda aglutinativa ao PL 4385/94, o proje-
to não foi votado no dia 10 de junho porque 
PSDB, DEM e outros partidos da oposição ao 
governo impediram a votação dos projetos 
de lei na pauta da Câmara dos Deputados.

Estava tudo acordado para que a vota-
ção ocorresse. Porém, inconformados com 
o decreto presidencial (8.243/14) da presi-
denta Dilma Rousseff sobre a Política Na-
cional de Participação Social, o PSDB, DEM, 
PPS, SD e PSD declararam obstrução a todas 
as votações até que seja analisada uma pro-
posta apresentada por este bloco que anula 
os efeitos do decreto presidencial. Com esta 
manobra, a oposição obstruiu as votações 
do Plenário da Câmara dos Deputados du-
rante toda a semana.

“Não podemos desanimar. Nossa vitória 
está mais próxima do que nunca. Estamos 
lutando há mais de 20 anos para que o pro-
jeto de lei que transforma a farmácia em um 
estabelecimento de saúde seja aprovado. 
Nos últimos três meses, a mobilização da 
categoria conseguiu recolocar este tema 
na pauta do Congresso, as várias entidades 
que representam nossa profissão se uniram 
em torno desta bandeira, elaboramos uma 
subemenda aglutinativa, viemos debater 
com os deputados e com o setor varejista, 
conquistamos apoios para a nossa proposta 

e hoje ela está ai, na pauta do plenário para 
ser votada. Não foi hoje, por motivos que 
não têm relação com o nosso projeto. Mas 
o dia da nossa comemoração está mais pró-
ximo do que nunca”, disse o presidente da 
Fenafar, Ronald Ferreira dos Santos, no iní-
cio da noite de terça-feira para dezenas de 
farmacêuticos (todos os sindicatos filiados 
e praticamente toda a diretoria da Fenafar) 
que vieram de todo o Brasil acompanhar a 
votação em Brasília.

O presidente do Conselho Federal de 
Farmácia, Walter Jorge João, que também 
esteve o dia inteiro na Câmara acompanha-
do de vários conselheiros de todo o Brasil, 
ressaltou o valor da unidade da categoria e 
da mobilização feita até o momento e trans-
mitiu a todos os farmacêuticos que vieram 
a Brasília uma mensagem de otimismo e 
confiança na vitória. “O que não podemos 
deixar acontecer é que este sentimento de 
unidade e de luta se desgaste, continuamos 
mobilizados e vamos conquistar essa vitória 
para a categoria”, disse o presidente do CFF.

“A iniciativa da presidenta Dilma de 
criar uma Política Nacional de Participação 
Social vem ao encontro do clamor dos mo-
vimentos sociais que querem ter mais espa-
ços para participar de forma mais direta nos 
debates e construção de políticas do país. 
Essa participação revigora a nossa demo-
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