
Órgão Oficial do Sindicato dos Farmacêuticos do Estado de Minas Gerais - nº 84 - Novembro de 2015 - Filiado à CUT, CNTU e à Fenafar

 Denúncias de irregularidades 

na Assistência Farmacêutica de 

Betim e Contagem mobilizam

os farmacêuticos.   

Páginas  10 e 11

PL que tramita em regime de 

prioridade na Câmara exige 

farmacêuticos nas unidades 

do SUS e é motivo de 

comemoração da categoria. 

Página 3

Prêmio Nobel vai para 

pesquisadora chinesa das 

ciências farmacêuticas e 

levanta o debate sobre o 

andamento do Programa 

Nacional de Plantas 

Medicinais e Fitoterápicos

no Brasil. 

Páginas 8 e 9

FARMACÊUTICOS:
AMPLIANDO OS ESPAÇOS

DA PROFISSÃO E
DOS DIREITOS



EDITORIAL
DIRETORIA EXECUTIVA
DO SINFARMIG

Secretaria de Administração
e Finanças 
Efetivos:
Rilke Novato Públio
Christianne Maria Nunes Jácome
Júnia Dark Vieira Lelis

Suplente
 Juliana Sousa Coelho 

Secretaria de Organização Política

Efetivos:
Waldirce Inêz de Souza 
Sebastião Fortunato de Faria Filho 

Suplente:
Raílson Warnei Kfuri 

Secretaria de Comunicação
e Assuntos Culturais

Efetivos:
Ricardo Ribeiro
Maria das Graças Pinto 

Suplente:
Valdisnei Honório Alves da Silva (in memorian)

CONSELHO FISCAL      

Efetivos:
Sandra Quintão Brant
Silvana Maria Corrêa Mafra Boson 
Ratsa Ferraz Aguiar

Suplente:
Flávia Moreno Santos

REPRESENTANTES REGIONAIS 

Regional Sul de Minas:
Paulo Henrique Pazotti 

Regional Vale do Aço: 
Simone Furtado dos Santos 

Regional Zona da Mata:
Maria Helena Braga  

Regional Oeste de Minas: 
Albano Rubens do Valle Verona

Regional Leste de Minas: 
Stela Maris Machado Alves de Meira 

Regional Alto Paranaíba:
José Humberto dos Santos

PRINCÍPIO ATIVO

Publicação do Sindicato dos Farmacêuticos
do Estado de Minas Gerais – Sinfarmig

Rua dos Tamoios, 462 – 12º andar – sala 1205
 Centro – Belo Horizonte/MG – CEP: 30120-050

Fone: (31) 3212-1157  - Fax: (31) 3212-1936 

www.sinfarmig.org.br  sinfarmig@sinfarmig.org.br 

Projeto Gráfico e ilustrações: Romulo Garcias.

Jornalista responsável : Elionice Silva - MTE 5090-MG 

 Tempos difíceis estes que vive-
mos. 

A conturbada crise político-
econômica que assola o País ga-
nha proporções ainda maiores 
quando a turma do “quanto pior 
melhor”_ com a pior bancada de 
deputados e senadores de toda a 
história do Brasil_ entra em cena 
e, com apoio do quarto poder mi-
diático, tenta criar uma situação 
para a qual não há solução neste 
momento de dificuldades genera-
lizadas buscando justificar, de for-
ma maquiavélica e absurda, que a 
única saída é a deposição do atual 
governo.

Todos sabemos que esta não é 
a primeira e nem será a última cri-
se econômica que o País vivencia-
rá. Os Estados Unidos e vários pa-
íses do chamado primeiro mundo 
ainda estão se recuperando de um 
importante período de recessão 
econômica com elevado índice de 
desemprego, redução da renda e 
nem por isso o mundo acabou. Já 
existem claros acenos de um pro-
cesso de recuperação.

Não temos outro caminho para 
sair desta crise senão a disposição 
para trabalharmos com afinco, 
criatividade e acreditarmos na 
possibilidade de “mudarmos o 
jogo” para melhor.

Estes desafios, postos para a 
nossa nação e as instituições em 

geral, também cabem às nossas 
dificuldades profissionais e pes-
soais. 

Nesta última edição ordiná-
ria do “Princípio Ativo” da gestão 
2013/2015, apresentamos gran-
des obstáculos que estão sendo 
superados com muita determina-
ção e luta da nossa categoria. Ape-
sar de todas dificuldades, temos 
alcançados importantes avanços 
em nossa caminhada.

Como mostra matéria nas 
próximas páginas, constatamos 
que as conquistas na assistência 
farmacêutica pública hoje é uma 
realidade ainda que em alguns 
municípios mineiros tentativas 
equivocadas de retrocesso neste 
setor venham acontecendo.

No campo da Fitoterapia, fi-
camos orgulhosos ao assistimos, 
pela primeira vez, a conquista do 
Premio Nobel de Medicina e Fisio-
logia por uma farmacêutica chi-
nesa pela descoberta dos efeitos 
terapêuticos da Artemísia no com-
bate à malária – e verificarmos que 
os estudos em plantas medicinais 
e fitoterápicos avançam em nosso 
País.

Em um ano no qual a popula-
ção brasileira teve uma excelente 
oportunidade de manifestação 
por meio das conferências de saú-
de que aconteceram por todo o 
País, temos que acreditar que é 
possível, sim, superarmos os de-
safios e, de forma democrática e 
participativa , encontrar caminhos 
de avanços. 

Como diria o saudoso Gonza-
guinha, nós acreditamos muito 
nessa rapaziada do bem, que não 
corre da luta e que irá construir a 
manhã desejada. Boa leitura.

Grande abraço,
Diretoria do Sinfarmig  

Eu acredito é na rapaziada
Que segue em frente e segura o rojão

Eu ponho fé é na fé da moçada
Que não foge da fera e enfrenta o leão

Eu vou à luta com essa juventude
Que não corre da raia a troco de nada

Eu vou no bloco dessa mocidade
Que não tá na saudade e constrói

A manhã desejada
(Eu acredito é na rapaziada- Gonzaguinha)
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O PL 4125/2012, que cria a obri-
gatoriedade da presença do farma-
cêutico no Sistema Único de Saúde 
(SUS) pode estar perto de seguir 
para a sanção da presidente Dilma 
Rousseff. Para isso, basta a aprova-
ção na Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania (CCJC) da Câ-
mara dos deputados. O Projeto tra-
mita em regime de prioridade, que 
dispensa consulta ao Plenário e já 
foi aprovado nas comissões de Se-
guridade Social e Família e na de Fi-
nanças e Tributação. Na CCJC, onde 
aguarda votação, recebeu parecer 
favorável do relator; uma vez apro-
vado nesta comissão, segue para 
sanção presidencial. 

Aprovado, o PL modifica a lei 
8080/90, que regula as condições 
para a promoção, proteção e recu-
peração da saúde, a organização e 
o funcionamento dos serviços cor-
respondentes tornando obrigatória 
a assistência de técnico responsável 
na assistência farmacêutica realiza-
da no âmbito do Sistema Único de 
Saúde (SUS). 

O diretor do Sindicato dos Far-
macêuticos de Minas Gerais (Sinfar-
mig), Rilke Novato Públio, comenta 
a aprovação do PL nas comissões 
da Câmara. “A tramitação em regi-
me de prioridade denota conver-
gência de interesses ampliando a 
representatividade da categoria na 
sociedade”, diz. 

Conforme o farmacêutico, o PL 
vem regulamentar a Lei 8080/90 
no que se refere à Assistência Far-
macêutica integral ao trazer para os 
serviços públicos de saúde o cum-
primento da Lei Orgânica da Saú-
de. “Com a aprovação da Lei 13021 
no ano passado, modificando a Lei 
5591/73 e tornando obrigatória a 

presença dos farmacêuticos nas 
farmácias e drogarias, reforçou-se a 
necessidade da criação de uma lei 
que preveja o mesmo para o setor 
público”, observa.

Ainda segundo Rilke, com a cria-
ção da Política Nacional de Assistên-
cia Farmacêutica (PNAF) em 2004, 
começou-se a criar um cenário mais 
favorável para a atuação dos far-
macêuticos. Em pouco mais de 10 
anos, a Assistência Farmacêutica re-
gistrou um salto em investimentos 
federais indo de R$ 1,3 bilhão para 
R$ 13 bilhões. “A destacar também 
que estados, mas especialmente 
municípios, têm investido recursos 
representativos nas próprias áreas 
de Assistência Farmacêutica”. 

O porquê da importância
dos farmacêuticos no SUS    

Segundo estudos da Comissão 
Parlamentar do Conselho Federal de 
Farmácia (CFF), 90,3% dos municí-
pios brasileiros apresentam proble-
mas na gestão de recursos ou ser-

LEI REFLETE RECONHECIMENTO
SOCIAL DA PROFISSÃO

FARMACÊUTICOS NO SUS

viços de assistência farmacêutica. 
Em 71% deles, constatou-se falta de 
controle ou deficiência de estoque. 
As condições de armazenamento 
inadequadas foram observadas em 
39% e a falta de medicamentos, de-
tectada em 24%.

A entidade observa que o farma-
cêutico é importante também para 
garantir uma assistência de qualida-
de ao usuário do SUS, uma vez que 
“28% de todos os atendimentos de 
emergência estão relacionados ao 
mau uso de medicamentos e, des-
ses, 70% correspondem a situações 
evitáveis, enquanto 24% deles resul-
tam em internação hospitalar. Em 
pronto atendimento hospitalar, foi 
encontrada prevalência de 31,6% 
a 38,2% de consultas de urgência 
ligadas a medicamentos.” 

De acordo com as previsões do 
CFF, o trabalho dos farmacêuticos 
no SUS deverá otimizar a compra 
de medicamentos, promover o uso 
racional e prevenir interações me-
dicamentosas gerando economia 
para os cofres públicos.

3



 O ano era 1989... Após a primei-
ra aula da disciplina de hematologia 
clínica para nossa turma, já no ciclo 
profissional do Curso de Farmácia-
Bioquímica, na vetusta Escola de 
Farmácia de Ouro Preto, hoje Museu 
da Farmácia da UFOP, ele topou sem 
pestanejar o convite para saborear-
mos algumas coxinhas de galinha 
regadas com cerveja, no tradicional 
“Bar das Coxinhas”, na Rua Direita da 
histórica e saudosa cidade mineira.

O convite na verdade era estraté-
gia para ouvirmos incríveis estórias e 
darmos boas risadas com as famosas 
piadas do querido Professor Lauro. E 
ele não deixava por menos. Com a 
fala mansa e risada inesquecíveis, ia 
contando os casos de modo peculiar 
e com memória irrepreensível. Eram 
piadas e tiradas perspicazes con-
tadas com inteligência, referências 
históricas sempre com muito bom 
gosto e nível elevado.

O Professor, como acostumei a 
chamá-lo, além de bom apreciador 
das “louras geladas”, era também 
apaixonado por futebol. Torcedor 
do glorioso Clube Atlético Mineiro, 
gostava de falar dos bons tempos do 
“Galo”, nas décadas de 70 e 80. Lem-
brava com riqueza de detalhes de 
lances de partidas de futebol. Citava 
craques como Dario, Reinaldo, Cere-
zzo, Luizinho, Éder  e  Paulo Isidoro 
entre outros. Vibrou muito com os tí-
tulos recentes do Galo. Mas também 
conhecia muito, e lembrava, dos cra-
ques de outros times como Dirceu 
Lopes, Palhinha, Tostão,  Zico,  Riveli-
no, Garrincha e sobretudo de Pelé. 

Mestre em Biologia (Imunologia) 

pela Universidade Estadual de Cam-
pinas e doutor pela Universidade 
Federal de Minas Gerais, ex-profes-
sor-adjunto na Escola de Farmácia 
da UFOP, professor associado IV da 
Faculdade de Farmácia da UFMG _ 
com mais de quarenta artigos publi-
cados _  o Professor Lauro foi diretor 
da Faculdade de Farmácia da UFMG 
e presidente eleito do CRF-MG por 
três mandatos.

 Recebeu diversas homenagens, 
prêmios e medalhas... Nada abalava 
sua simplicidade e seu jeito alegre 

Ao Professor...
com carinho.

HOMENAGEM

de ver a vida.  Não temia as dificul-
dades. Tinha sempre um comentá-
rio irônico sobre os desafios que se 
apresentavam. Era um entusiasta da 
vida. Amava viver  Percebia-se clara-
mente que ele gostava de literatura 
brasileira, lia muito. Volta e meia ci-
tava alguns autores da nossa história 
contemporânea. Guimarães Rosa, Vi-
nícius de Moraes, Nelson Rodrigues 
e Luís Fernando Veríssimo eram seus 
preferidos.

Neste mundo, temos às vezes 
oportunidades de conviver com 
algumas pessoas especiais. Certa-
mente o “Professor” era uma delas. 
Depois de aluno, ter sido seu amigo, 
dividir, ainda que poucos momentos 
em sua companhia, foi para mim, 
sem dúvida nenhuma, um dos gran-
des presentes que a vida me deu. Só 
tenho que agradecer por este privi-
légio!

“Eu quase não sei de nada, mas 
desconfio de muita coisa”. Esta frase 
cunhada por Guimarães Rosa cabe-
ria perfeitamente no script de vida 
do nosso querido Professor Lauro 
que ainda muito cedo partiu para 
contar seus causos e alegrar outras 
turmas, em outras dimensões da 
vida. Certamente vai estar em casa.

O poeta Vinícius de Moraes dizia 
que a gente não faz amigos e sim, 
reconhece-os. O ano era 1989, o dia 
quinta-feira. Naquele dia eu reco-
nheci um grande amigo.  

Valeu, Professor Lauro! 

Rilke Novato Públio
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CONCURSO

As eleições no Sindicato dos Farmacêuticos de Minas Ge-
rais (Sinfarmig) foram realizadas no dia 28 de outubro.  Foi 
eleita a chapa única que concorreu ao pleito com 93,65% 
dos votos para o triênio 2016-2018.

 A Diretoria do Sinfarmig é, por definição estatutária, 
uma diretoria colegiada, não presidencialista, onde cada 
um dos seus diretores tem o mesmo poder de decisão.

 Queremos muito que a próxima gestão possa ter a par-
ticipação de todos os colegas que queiram contribuir no 
avanço e no alcance dos objetivos comuns a toda a cate-
goria.

 Os candidatos eleitos agradecem a confiança dos far-
macêuticos e conclamam a todos para juntos, fazerem uma 
gestão coparticipativa e de conquistas para a categoria.

 Mais do que seu voto, queremos sua participação efe-
tiva na próxima gestão! Utilize todos os canais possíveis de 
contato para opinar: criticando, sugerindo, enfim, contri-
buindo para avanços em nossa profissão.

ELEIÇÕES DEFINEM GESTÃO DO SINFARMIG 
PARA O TRIÊNIO 2016-2018

Secretaria de Administração e Finanças

Efetivos:
Farmª Christianne Maria Nunes Jácome
Farmª Júnia Dark Vieira Lelis
Farmª Simone Furtado dos Santos
Suplente:
Farmº Sebastião Fortunato de Faria Filho

Secretaria de Organização Política

Efetivos:
Farmº Nivaldo Cesar de Souza Junior
Farmº Celso C. de Jesus
Suplente:
Farmº Valdir Latorre

Secretaria de Comunicação
e Assuntos Culturais

Efetivos:
Farmº Ricardo Ribeiro
Farmº Denison de Souza Silveira
Suplente:
Farmº Daniel Kascher

Conselho Fiscal

Efetivos:
Farmº Rilke Novato Públio
Farmª Sandra Quintão Brant
Farmª Vanessa Noronha
Suplente:
Farmª Silvana Maria Corrêa Mafra Bóson

REPRESENTANTES
REGIONAIS

Regional Sul de Minas  
Farmº Paulo Henrique Pazotti
Regional Oeste de Minas 
Farmº Albano Rubens do Valle Verona
Regional Leste de Minas 
Farmª Christine Lauar
Regional Norte de Minas 
Farmº  Patrick Brito
Regional Zona da Mata 
Farmª Maria Helena Braga
Regional Vale do Jequitinhonha e Mucuri 
Farmª Stela Maris Machado de Meira         
Regional Vale do Aço – Ipatinga
Farmª Adriana dos Santos

DIRETORIA EXECUTIVA DO SINFARMIG ELEITA PARA O TRIÊNIO 2016-2018

Mesa coletora em atividade durante Eleições no Sinfarmig
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PBH
AUDIÊNCIA PÚBLICA LOTA,  MAS PBH CONTI-

NUA SEM DAR RESPOSTAS SOBRE CONCURSO
Aprovados em Concurso do Edital 

02/2011 da Prefeitura Municipal de Belo 
Horizonte, representantes de sindicatos e 
de conselhos de classe lotaram a Audiência 
Pública na Câmara Municipal convocada 
pela Comissão de Administração da casa 
no dia 30/09. O objetivo da Audiência era 
discutir o cronograma de nomeação dos 
aprovados uma vez que contratados estão 
ocupando as vagas na área da saúde para 
a qual o concurso foi realizado.

 Também foram feitas denúncias de 
extensão ilegal de jornadas assim como 
a falta de transparência da Ouvidoria da 
Prefeitura no esclarecimento das dúvi-
das dos aprovados. “Perguntei por que a 
farmacêutica primeira colocada no cargo 
de 20 horas estava cumprindo 40 horas e 
não obtive resposta”, relata a farmacêutica 
Magda Borba, mostrando a Manifestação 
nº 106839 registrada na Ouvidoria.

 Magda ficou como 4ª excedente no 
cargo de Farmacêutico 20 horas e conta 
que, dos 12 nomeados, apenas 07 foram 
empossados. A farmacêutica reclama que 
se estivesse havendo as nomeações de 
modo regular, outros aprovados, como ela, 
já teriam sido nomeados de acordo com o 
número de vagas.    

 A farmacêutica Danielle Fernandes, 
aprovada em 63º lugar para o cargo de 40 
horas, queixa-se que as nomeações para 
o cargo foram interrompidas há mais de 
um ano. Já foram chamados 60 aprovados 
para 40 horas. O concurso foi prorrogado 
por mais dois anos em 2014. “Não existe in-
dicativo de que vão chamar o que é muito 
triste. Gosto muito de trabalhar no SUS e é 
um sonho ser nomeada e trabalhar como 
efetiva”, diz.

 As representantes da PBH que compa-
receram à Audiência não deram respostas 
conclusivas sobre o cronograma do Con-
curso. A funcionária Cíntia, da Gerência 
de Planejamento e Acompanhamento de 
Contratos de Recursos Humanos, garantiu 
que os aprovados no Concurso de Edital 
02/2011 terão prioridade sobre os aprova-
dos em outro concurso posterior, realizado 
em 2014.

 “No momento não temos conheci-
mento de ato para nomeações”, afirmou, 
indicando que quem faz a gestão dos con-
tratos é a Secretaria Municipal de Saúde.  
A funcionária da Secretaria de Saúde, Ro-
milda, por sua vez assegurou que existe a 
previsão oficial de nomeação de 900 servi-

dores. “O pedido é feito, mas depende da 
viabilidade financeira. A decisão é da PBH 
como um todo”, concluiu.

 A diretora do Sindicato dos Farma-
cêuticos do Estado de Minas Gerais, Júnia 
Dark Vieira Lelis, ao se dirigir aos membros 
da Mesa, disse que estava desapontada 
com a falta de esclarecimento que con-
tinuava naquele momento. “Pensei que 
aqui na Audiência Pública, a Prefeitura de 
Belo Horizonte daria os esclarecimentos 
que vimos pedimos, por meio de ofícios 
– e sem resposta -,  desde 2013, à Secreta-
ria Municipal de Saúde”, lamentou.

 A diretora contestou as porta-vozes 
da gestão ao reportar-se à fala da farma-
cêutica Bárbara Furtado, representante 
dos aprovados excedentes que contabili-
zou a existência de 239 cargos de técnico 
superior de saúde sem provimento na 
PBH.

 O diretor do Sindicato dos Servido-
res Públicos Municipais de Belo Horizon-
te (Sindibel), o médico Bruno Pedralva, 
mencionou as razões de a PBH insistir em 
fazer contratos precários em vez de cha-
mar os aprovados no Concurso.

 “Em primeiro lugar, a Prefeitura eco-
nomiza muito com os contratos. Um 
exemplo, se ela contrata um técnico de 
enfermagem na jornada 12X36, vai pagar 
R$ 970; se nomear um profissional efe-
tivo para a mesma jornada vai pagar R$ 
1700”, exemplificou, acrescentando que 
a economia prossegue porque o contra-
tado não faz carreira no serviço público. 
O segundo motivo da prioridade dos 
contratos sobre as nomeações, segundo 
o sindicalista é que pessoas são contrata-
das por indicações políticas.

 “O terceiro motivo é o controle políti-
co sobre o trabalhador contratado. Ele não 
tem segurança jurídica para fazer greve ou 
participar de alguma comissão porque se 
falar a verdade, vai ser punido”, prosseguiu 
Bruno.

 Segundo o médico, o quarto motivo 
para a não nomeação dos concursados é o 
núcleo duro do governo municipal, repre-
sentado pelas secretarias de Planejamento 
e de Recursos Humanos, que barram as 
nomeações. “E dinheiro para nomeações 
há porque no terceiro quadrimestre deste 
ano as receitas da PBH aumentaram em 
7,12%”, alertou Bruno.

 O diretor do Sindibel sugeriu ao ve-
reador Pedro Patrus, que presidia a Audi-
ência Pública, para que uma reunião seja 
marcada com os secretários de RH e com 
o de Planejamento da Prefeitura para es-
clarecer o assunto. “Também sugerimos 
que a Câmara Municipal entre em contato 
com o Ministério Público Estadual para sa-
ber como está sendo monitorado o Termo 
de Ajustamento de Conduta (TAC) assina-
do com a PBH em 2013 e que barrava as 
terceirizações feitas por intermédio da As-
sociação Municipal de Assistência Social 
(Amas)”.

O vereador Pedro Patrus disse que al-
guns encaminhamentos serão feitos a par-
tir da Consultoria Pública. Entre eles, ele 
destacou que a Prefeitura será novamente 
instada a responder sobre o cronograma 
de nomeações para o Concurso; quanto 
são os cargos disponíveis para provimento 
efetivo na saúde e quanto a Prefeitura de-
sembolsa para pagar os contratos tempo-
rários. O concurso tem validade até o dia 
07 de março de 2016.

A diretora do Sinfarmig, Júnia Lélis, manifestou estranhamento com atitude da PBH
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No dia 16 de outubro, foi realizada a última reu-
nião de negociação coletiva entre Sindicato dos Far-
macêuticos do Estado de Minas Gerais (SINFARMIG) 
e Sindicato dos Laboratórios de Patologia, Pesquisa 
e Análises Clínicas de Minas Gerais (SINDLAB).

 Confira algumas novidades:
 
REAJUSTAMENTO SALARIAL 

As empresas reajustarão, na data de 01.05.2015, 
os salários dos Farmacêuticos pela aplicação do per-
centual de 8,47% correspondente à variação acu-
mulada do IPCA do IBGE, relativo às perdas salariais 
verificadas no período de 01.05.2014 a 30.04.2015. 
Vale ressaltar que a data-base da categoria é 1º de 
maio e o reajuste será retroativo a esta data.

 As diferenças salariais retroativas decorrentes da 
aplicação do índice previsto serão quitadas em duas 
parcelas, respectivamente nas folhas de pagamento 
de outubro e novembro de 2015. 

 VALE-REFEIÇÃO 

As empresas concederão, mensalmente, a to-
dos empregados Farmacêuticos, 22 (vinte e dois) 
“tickets” de refeições ou vale alimentação, no valor 
unitário equivalente a R$15,00 (quinze reais) para os 
profissionais que laboram na cidade de Belo Hori-
zonte e de R$12,00 (doze reais) para os profissionais 
que laboram nas cidades do interior do Estado de 
Minas Gerais.

 Foram mantidas as cláusulas sobre:

 DIREÇÃO TÉCNICA OU
RESPONSABILIDADE TÉCNICA

 Quando houver mais de um profissional Farma-
cêutico vinculado aos quadros das respectivas em-
presas, fica assegurado ao profissional que exercer 

 SINFARMIG GARANTE REAJUSTE ACIMA DO INPC

ANÁLISES CLÍNICAS

a RT - Responsabilidade Técnica junto ao Conselho 
Regional de Farmácia de Minas Gerais, o pagamen-
to mensal de um adicional correspondente a 10% 
(dez por cento) sobre o salário-base percebido, in-
dependentemente do recebimento de quaisquer 
gratificações de chefia.

HORAS EXTRAS

As horas extras serão remuneradas com acrésci-
mo de 75% (setenta e cinco por cento) sobre o valor 
da hora normal. 

 As horas trabalhadas aos domingos e feriados 
serão remuneradas com acréscimo de 100% (cem 
por cento), sobre o valor da hora normal.

ADICIONAL NOTURNO
E MAJORAÇÃO

O trabalho realizado no período noturno será 
remunerado com um adicional de 50% (cinquenta 
por cento) incidente sobre o valor da hora normal, 
considerando o horário noturno de 22:00 horas às 
06:00 horas da manhã seguinte e havendo prorro-
gação será aplicada as disposições da súmula n. 60/
TST. 

FALTAS
JUSTIFICADAS

Os Farmacêuticos terão abonadas suas faltas 
em número de até 05 (cinco) dias úteis por ano, 
para participar de congressos, reuniões, simpósios 
e encontros técnicos, inclusa nesses dias a capaci-
tação técnica de interesse do empregador, desde 
que pré-avisado o empregador com antecedência 
mínima de 30 (trinta) dias e comprovado o compa-
recimento com atestado de presença no evento ou 
certificado.

Diretores do Sinfarmig,
Júnia Lelis e do SindLab,

Humberto Tiburcio, mostram 
a CCT de Análises
Clínicas assinada
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Neste ano, o Prêmio Nobel de 
Medicina e Fisiologia foi concedido 
a uma pesquisadora das ciências 
farmacêuticas, YouyouTo, formada 
pela Faculdade de Farmácia da Uni-
versidade de Medicina de Pequim 
na década de 1950. A cientista foi 
premiada pela pesquisa realizada 
nas décadas de 1960 e 1970 para o 
governo chinês. Ela conseguiu isolar 
o princípio ativo da Artemisiaannua, 
a artemisinina. A substância se mos-
trou eficaz no combate ao plasmó-
dio, causador da malária. O Sindica-
to dos Farmacêuticos do Estado de 
Minas Gerais (Sinfarmig) ouviu duas 
pesquisadoras sobre a medicina de 
plantas que vem sendo desenvolvi-
da no Brasil e elas constatam avan-
ços e impasses na Política Nacional 
de Plantas e Fitoterápicos, de 2006. 

A pesquisadora chinesa Youyou-
To foi uma das influências na car-
reira da professora da Faculdade de 
Farmácia da UFMG, Maria das Graças 
Lins Brandão, também pesquisadora 
do CNPQ. Ela cursava o mestrado, há 
mais de 20 anos, quando saíram as 
primeiras notícias sobre a pesquisa 
da malária desenvolvida pela cien-
tista chinesa. A professora da UFMG 
é referência científica no país em his-
tória natural das plantas úteis e me-
dicinais nativas do Brasil. 

Para a professora Maria das Gra-
ças, as pesquisas brasileiras precisam 
evoluir para que o medicamento 
fitoterápico concorra em eficácia e 
segurança com os medicamentos da 
biomedicina como recomenda a Or-
ganização Mundial de Saúde (OMS)

Como ela informa, China e Índia, 
países chamados de emergentes 
como o Brasil, estão aplicando co-
nhecimentos científicos à riquíssima 
medicina tradicional deles e saindo 
na frente no mercado de fitoterápi-
cos. Já a medicina ameríndia, igual-
mente reconhecida como pólo de 
conhecimento tradicional na área da 
saúde pela OMS desde 2002, carece 
de investimentos para ser resgatada 
no Brasil.

O desconhecimento da impor-

tância das análises que confere qua-
lidade à produção dos fitoterápicos é 
um dos problemas identificados pela 
pesquisadora da UFMG. Ela conta que 
este ano encaminhou proposta para 
fazer análise do teor de ativos dos 
produtos dispensados pelos 64 Pro-
gramas de Fitoterápicos financiados 
pelo Ministério da Saúde e apenas 
oito deles se mostraram interessados 
– esta crítica é encaminhada para os 
farmacêuticos. 

 “Quem está no comando desses 
programas são farmacêuticos que 
deveriam estar fazendo como os chi-
neses fazem. Pedindo aos médicos 
para avaliarem a eficácia clínica dos 
produtos dispensados por eles, bus-
cando apoio da universidade para fa-
zer as pesquisas e buscando controle 
de qualidade para os produtos”. 

Para Maria das Graças, a fitote-
rapia que se pratica no Brasil hoje, 
especialmente pelos Programas de 
Fitoterapia do SUS, está se tornando 
um “universo paralelo”. “Eles não con-
templam o estabelecido pela OMS 
que enfatiza que tais medicamentos 
devem ter segurança, eficácia e qua-
lidade devidamente atestados”. Estu-
do recente feito por sua equipe reve-
lou um fato preocupante: na quase 
totalidade dos programas, os médi-
cos não prescrevem os fitoterápicos. 
Eles vêm sendo prescritos por outros 
profissionais como os enfermeiros e 
nutricionistas.  

Segundo a professora, os farma-
cêuticos precisam reconhecer e atuar 
como os mais importantes agentes 
nestes avanços da fitoterapia no Bra-
sil, tendo em vista serem os únicos 
profissionais com formação adequa-

Fitoterápicos: caminho para equivalência com a indústria é longo

da na área.

Política de Plantas

Conforme informações fornecidas 
ao Sinfarmig pela assessoria de im-
prensa do Ministério da Saúde, desde 
2008 o Programa Nacional de Plantas 
Medicinais e Fitoterápicos (PNPMF) 
realizou investimentos de R$ 42 mi-
lhões. Os recursos foram destinados 
ao fortalecimento da cadeia produti-
va dos produtos nos municípios, es-
tados e no Distrito Federal. 

Ainda segundo a assessoria do 
MS, 66 projetos já receberam recur-
sos federais sendo 28 iniciativas de 
arranjo produtivo local, 36 de assis-
tência farmacêutica e duas de de-
senvolvimento e registro sanitário 
de medicamentos fitoterápicos da 
Relação Nacional de Medicamentos 
Essenciais (Rename) por laboratórios 
oficiais públicos.

Islândia Maria Carvalho de Sousa 
é enfermeira de formação e pesqui-
sadora do Centro de Pesquisas Ag-
geu Magalhães (CPqAM), Fiocruz PE, 
de economia-política da saúde e prá-

Política Nacional abriu caminho e pesquisadores indicam correção da rota

Profª Maria das Graças Lins Brandão, da UFMG

Funcionária da Farmácia Verde de Ipatinga realiza colheita de plantas medicinais 
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Fitoterápicos: caminho para equivalência com a indústria é longo

ticas integrativas e complementares 
no Sistema Único de Saúde. Para 
ela, houve avanços na medicina das 
plantas e na fitoterapia brasileiras a 
partir da Política Nacional de Plantas 
e Fitoterápicos, de 2006, e que esta 
viria passando por ajustes. “Há um 
lapso em relação à medicina dos po-
vos indígenas, por exemplo. Não te-
mos tradição científica relacionada à 
medicina indígena”, avalia.  

Segundo a pesquisadora, atual-
mente há mais estudiosos estrangei-
ros atrás desses conhecimentos do 
que brasileiros. Islândia conta que no 
ano passado um grupo deles orga-
nizou um glossário sobre as plantas 
indígenas da Amazônia peruana. O 
modelo de ciência seria outro pro-
blema para a medicina tradicional 
evoluir no país. 

“A própria ciência como conheci-
mento hegemônico não reconheceu 
o conhecimento leigo que é visto 
como não conhecimento. O modelo 
utilizado para avaliar a biomedicina 
não é adequado para avaliar o conhe-
cimento tradicional. É essa provoca-
ção de diálogo que a gente precisa”, 

diz, concluindo que o esforço gover-
namental não tem sido suficiente na 
política de fitoterápicos já que te-
mos um caminho longo a percorrer: 
“O próprio Ministério da Saúde tem 
dentro de si a biomedicina. Ela ainda 
é a maior influência”.

Ainda conforme a pesquisadora 
da Fiocruz, o país se encontra em 
fase de reconhecimento do proces-
so de colonização e na busca de um 
olhar para o que temos de concreto 

Política Nacional abriu caminho e pesquisadores indicam correção da rota

em termos de conhecimentos pró-
prios. Na avaliação dela e de outros 
pesquisadores que fazem parte de 
um movimento denominado “des-
colonização do saber”, o modelo de 
desenvolvimento que não reconhe-
ce o Hemisfério Sul na produção de 
conhecimento passa por reavaliação. 
“Isso é importante neste momento 
que os próprios europeus questio-
nam seu modelo de desenvolvimen-
to”, finaliza.  

Até o final deste ano, a Comissão 
Técnica de Práticas Integrativas e 
Complementares (CTPIC) da prefeitu-
ra de Ipatinga espera concluir o me-
mento terapêutico fitoterápicos – um 
livro com as indicações essenciais 
sobre os medicamentos. A Farmácia 
Verde de Ipatinga completou 20 anos 
de atividades este ano.  O memento 
terapêutico foi pensado para os pres-
critores, especialmente os médicos. 
“Imaginamos que eles não tenham 
nada contra os fitoterápicos, apenas 
não prescrevem por falta de conheci-
mentos sobre as plantas medicinais”, 
diz a farmacêutica Domitila Morais 
Gonçalves, no Projeto desde 2008 e 
atual gerente da Farmácia Verde.        

O projeto é fruto de uma parceria 
entre a Secretaria Municipal de Saú-
de (SMS) e a Secretaria Municipal de 
Serviços Urbanos e Meio Ambiente 
(SESUMA).  A SESUMA realiza o plan-
tio de mudas e a manutenção dos 
canteiros e a SMS, por meio de uma 
gerência farmacêutica, coordena a 
produção, da colheita à dispensação 
nas 22 farmácias municipais de Ipa-
tinga (as farmácias estão em 21 uni-
dades básicas de sáude/Equipes de 
Saúde da Família e uma policlínica).  A 
Farmácia Verde também faz entregas 
de plantas frescas na sede do Projeto, 
no bairro Jardim Panorama.  

Segundo a gerente Domitila, o 
serviço iniciou uma fase de retoma-
da há pouco mais de dois anos.  “Em 
2013, fomos selecionados no Edital 
Arranjo Produtivo Local em Plantas 
Medicinais e Fitoterápicos (no âm-
bito do SUS). No mesmo ano, tam-
bém fomos selecionados pelo Edital 
Componente Verde da Rede Farmá-
cia de Minas da  Secretaria de Esta-
do da Saúde de Minas Gerais”. Os R$ 
500 mil recebidos do Ministério da 
Saúde permitiram a estruturação da 
Farmácia e a volta do abastecimento 
das unidades de saúde, interrompi-
do em 2013.  “Esperamos, com mui-
to carinho (risos) receber ainda os 
R$ 310 mil do Componente Verde 
que até agora não chegaram”, pon-
tua a gerente.  Os recursos estaduais 
deverão ser aplicados na construção 
de uma unidade para a farmácia e 
na compra de equipamentos (são R$ 
250 mil em dinheiro e R$ 60 mil em 
equipamentos).    

Atualmente, a Farmácia Ver-
de fabrica 22 produtos:  18 tipos 
de tinturas de plantas medicinais 
como amora, alcachofra, guaco, es-
pinheira-santa, tanchagem, melissa 
e maracujá três tipos de cremes: ca-
lêndula, erva-de-bicho e de arnica 
brasileira e cânfora de jardim e uma 
fórmula de sabão líquido.

Farmácia Verde de Ipatinga comemora
20 anos com retomada da produção

Funcionária da Farmácia Verde de Ipatinga realiza colheita de plantas medicinais 
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Com o pretexto de que não há 
farmacêuticos disponíveis para 
trabalhar em todas as unidades de 
saúde do município, nem dinheiro 
para contratação de profissionais, 
a prefeitura de Betim decidiu fe-
char nove das 28 farmácias até o 
momento.  A decisão da prefeitura 
foi aprovada pelo Conselho Muni-
cipal de Saúde de Betim no dia 16 
de setembro. Conforme a Reso-
lução 16/2015 do Conselho, que 
homologa o Projeto de Reorgani-
zação da Assistência Farmacêutica 
na cidade, cada farmácia deverá 
atender a 45 mil habitantes, cerca 
de 15 PSF.

 Para o diretor do Sindicato dos 
Farmacêuticos do Estado de Minas 
Gerais (Sinfarmig), Sebastião For-
tunato, que também é servidor da 
Secretaria Municipal de Saúde de 
Betim há mais de vinte anos, a me-
dida tomada pela gestão será um 
retrocesso para a Assistência Far-
macêutica no município porque 
ela  reduzirá o acesso da população 
ao medicamento, ao profissional 
farmacêutico e a informação. Se-
bastião afirma também que o mo-
delo de Assistência deve ser discu-
tido para que o cidadão tenha mais 
acesso e qualidade de vida.

 Também farmacêutica da rede 
municipal de saúde de Betim e di-
retora do Sinfarmig, Juliana Sousa 
Coelho alerta para a precariedade 
da decisão da prefeitura. “Há crité-
rios que não foram avaliados como 
o fluxo de deslocamento dos usu-
ários e a distância que eles terão 
que percorrer para conseguirem 
acesso aos medicamentos”, diz. A 
farmacêutica se mostra surpresa 
com a rapidez para implementar a 

medida que, tendo sido aprovada 
no dia 16 de setembro pelo CMS, 
entrou em vigor 14 dias depois, no 
dia 30 de setembro.    

Conforme a diretora regional 
de Betim do Sindicato Único dos 
Trabalhadores da Saúde de Minas 
Gerais (Sind-Saúde/MG), Concei-
ção Pimenta, restam 19 farmácias 
funcionando nas unidades de saú-
de municipais já que nove foram 
fechadas. Para ela, a decisão do 
Conselho Municipal de Saúde de 

PREFEITURA DE BETIM FECHA FARMÁCIAS DAS
UNIDADES PÚBLICAS DE SAÚDE DIFICULTANDO

O ACESSO DA POPULAÇÃO

aprovar a medida sem discussão 
prévia e contra o interesse dos 
usuários mostra como a entida-
de é comprada pelo executivo 
municipal.

De acordo com a sindicalis-
ta, a prefeitura tem se mostrado 
intransigente com a medida e 
insensível com a dificuldade de 
acesso que o fechamento das 
farmácias traz para a população.

“Apenas no caso da farmácia 
do bairro Cachoeira consegui-
mos convencer a prefeitura a não 
remanejar a mesma para o bairro 
Angola por causa da dificuldade 
da população para chegar lá. En-
tão, a prefeitura levou a farmácia 
para a região central da cidade, 
para a unidade Alcides Braz, mas 
a informação que temos é que 
o local não consegue acomodar 
muitas pessoas e não dispõe 
nem de ar condicionado”.

A documentação das transfe-
rências das farmácias e de profis-
sionais tem sido pedida à prefei-
tura de Betim pelo Sind-Saúde 
sem resposta. “Tudo transcorre 
com muita informalidade, só ver-
balmente”, conta Conceição.  Em 
data ainda a ser marcada, e em 
ação conjunta com o Sind-Saúde, 
o Sinfarmig participará de Audi-
ência Pública na Assembleia Le-
gislativa de Minas Gerais, que vai 
discutir a situação da saúde de 
Betim. O fechamento das farmá-
cias das unidades de saúde será 
denunciado, assim como o pre-
juízo que a medida da prefeitura 
está trazendo para a população. 
O secretário municipal de saúde 
de Betim foi convidado e deverá 
estar presente na Audiência.
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Farmacêuticos de Contagem es-
tão apreensivos com o desenrolar 
dos acontecimentos envolvendo a 
implantação do Programa Remédio 
Fácil, decidido pelo decreto munici-
pal 452, de janeiro deste ano, como 
já foi denunciado pelo Sinfarmig. O 
programa prevê que medicamen-
tos pagos com recursos públicos 
podem ser adquiridos pela popula-
ção em farmácias particulares. Não 
há informações oficiais sobre o an-
damento do processo de cadastra-
mento das farmácias e nem sobre a 
forma de financiamento do Progra-
ma, uma vez que a prefeitura alega 
passar por dificuldades financeiras. 

A falta de transparência do 
executivo municipal, que vem se 
negando a dar informações sobre 
o  Programa Remédio Fácil em to-
dos os meses, desde o começo do 
ano na Mesa Permanente de Ne-
gociação do SUS é motivo de pre-
ocupação para os farmacêuticos. 
“O pedido para que a prefeitura dê 
informações sobre como será feito 
o atendimento da população, assim 
como deverá ser o funcionamento 
das farmácias distritais consta na 
pauta de pendências da Mesa em 
todos os meses”, diz a diretora do 
Sinfarmig Christianne Jácome, far-
macêutica no município e repre-
sentante do Sindicato na Mesa de 
Negociação do SUS Contagem.

Recentemente, outro fato veio 
aumentar a desconfiança de que 
a prefeitura possa usar de um ar-
tifício ilegal para levar o programa 
Remédio Fácil adiante. É que no dia 
19 de agosto, a Comissão Interges-
tores Bipartite do Sistema Único de 
Saúde do Estado de Minas Gerais 
CIBSUS/MG aprovou a deliberação 
2.164/2015 que aprova as normas 
de financiamento e execução do 
Componente Básico do Bloco da 

Assistência Farmacêutica (CBAF) no 
âmbito do SUS-MG. 

Por meio da forma de gestão 
pactuada pela prefeitura de Conta-
gem com o estado, permitida pela 
deliberação em vigor, em vez de 
receber o recurso do Governo es-
tadual na forma de medicamentos 
como acontecia, o município rece-
berá a contribuição em dinheiro 
– é o que prevê o modelo de gestão 
TCM - Totalmente Centralizado no 
município. 

“Diante das dificuldades finan-
ceiras da prefeitura, nosso temor é 
que o recurso recebido do estado 
seja usado para financiar o paga-
mento das farmácias privadas. Isso 
é ilegal, mas a fiscalização do esta-
do pode constatar essa irregulari-
dade daqui a muito tempo quando 
os serviços das farmácias distritais já 

FALTA DE TRANSPARÊNCIA DA PREFEITURA DE CONTAGEM
AUMENTA TEMOR DE IRREGULARIDADES NO 

PROGRAMA REMéDIO FÁCIL 

estiveram desmontados, com grave 
prejuízo para a população e para os 
servidores lotados nestes serviços, 
inclusive farmacêuticos”. O alerta é 
feito pela diretora Christianne.  

A farmacêutica acrescenta que, 
como o estado encaminhava os 
medicamentos a serem dispensa-
dos na atenção básica, há o risco 
de que eles faltem se a prefeitura 
ficar responsável pela compra. “Es-
tudos da Assistência Farmacêutica 
realizados pelos servidores de Con-
tagem já indicaram que, mesmo 
que a rede privada dê desconto na 
tabela para a aquisição de medica-
mentos como anunciado, eles ain-
da vão custar mais caro do que os 
distribuídos nas farmácias distritais. 
Esse seria outro motivo para haver 
desabastecimento e prejuízo para a 
população”.  
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8º CONGRESSO, EM CUIABÁ, REFLETE
REPRESENTATIVIDADE DA FENAFAR

A solenidade de abertura do 
8º Congresso da Fenafar foi uma 
marca da representatividade e do 
respeito político que a entidade 
acumulou nestes 40 anos de exis-
tência. A atuação em defesa da ca-
tegoria, a luta incessante em defesa 
da saúde público, que se desdobra 
da defesa do Sistema Único de Saú-
de, e a luta em defesa da soberania 
nacional e da democracia tornaram 
a Fenafar uma referência de todo o 
movimento farmacêutico e sindical 
no Brasil.

O salão estava lotado com a 
presença de representantes de 24 
estados e as entidades anfitriãs 
dos eventos: Federação Nacional 
dos Farmacêuticos, Escola Nacional 
dos Farmacêuticos, Sindicato dos 
Farmacêuticos do Estado do Mato 
Grosso e o Conselho Regional de 
Farmácia do Mato Grosso. Todos os 
presentes fizeram breves saudações 
destacando o papel fundamental 
da Fenafar para avanços obtidos re-
centemente pela categoria como a 
aprovação da Lei 13.021, a atuação 
decisiva para aprovação de outros 
projetos fundamentais para a cate-
goria como o PLS 4135/2012, que 
torna obrigatória a presença do far-
macêutico SUS.

Formulação de
políticas públicas

A presidente da Escola Nacio-
nal dos Farmacêuticos, Silvana Nair 
Leite, sublinhou que a solenidade 
de abertura do 8º Congresso da 
Fenafar, do 7º Simpósio Nacional 
de Assistência Farmacêutica e do 
5º Encontro dos Farmacêuticos no 
Controle Social mostrava  a repre-

sentatividade dos eventos e de 
como se tem construído as ações 
dos farmacêuticos coletivamen-
te. Ela falou da importância de se 
“construir essa ideia, de termos essa 
instituição que se preocupa com a 
qualificação do farmacêutico não 
só tecnicamente, mas para contri-
buir com a formulação de políticas 
públicas”. 

Atuação em
prol da categoria

Ao falar no encerramento, Ro-
nald Ferreira dos Santos, presidente 
da Fenafar, resgatou a atuação mais 
recente da entidade no controle 
social, na luta contra a entrada do 
capital estrangeiro na saúde, no 
movimento Saúde + 10, a sua par-
ticipação no debate da educação 
farmacêutica, a maior integração 
da Fenafar na agenda do trabalho 
decente, a defesa do profissional li-
beral. Ele deu uma boa notícia aos 
presentes contando que ,depois de 
ter sido arquivado, a jornada de 30 
horas para o farmacêutico foi rea-

presentado no Senado no dia 06/08 
pela senadora Vanessa Graziottin 
(PCdoB-AM) como PL 513/2015”.

Honra, verdade e coragem
para defender a democracia

Refletindo um pouco do que foi 
o debate ao longo do primeiro dia 
do Congresso, o presidente da Fena-
far fez uma breve reflexão sobre “a 
nossa responsabilidade neste mo-
mento que estamos vivendo hoje 
no Brasil e no mundo. A humanida-
de enterrou há 70 anos o projeto de 
uma força política que se alimenta 
do preconceito, da lei da força e não 
da força da lei”, afirmou se referindo 
ao fascismo de Hitler. Mas, alertou, 
“esse pensamento, essa ideologia, 
ressurge hoje de forma assustadora. 
Por isso, esse cuidar bem das pes-
soas, presente no slogan do nosso 
Congresso, por isso resgatar a soli-
dariedade, a centralidade do traba-
lho, temas que estão no centro dos 
debates do nosso 8º Congresso”.

Por Renata Mieli

Diretor do Sinfarmig, Rilke Públio e palestrantes no 8º Congresso da Fenafar
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FARMACÊUTICOS MARCAM FORTE PRESENÇA
NA 8ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE

Foi marcante a participação dos far-
macêuticos na 8ª Conferência Estadual 
de Saúde de Minas Gerais, realizada 
de 01 a 04 de setembro. O farmacêu-
tico Denyr Jeferson Dutra, de longa 
militância no movimento estudantil  
universitário,teve essa impressão ao 
participar pela primeira vez de uma 
conferência estadual de saúde.  Ele ob-
servou que havia tanto recém-forma-
dos quanto farmacêuticos com muitos 
anos de profissão. 

A farmacêutica Bárbara Furtado 
foi eleita delegada para representar o 
município de Betim na etapa nacional 
em dezembro.  Ela mostrou preocupa-
ção com a questão ética que envolve 
os profissionais que trabalham no Pro-
grama Farmácia Popular nas farmácias 
privadas.  “Ficamos sem receber medi-
camentos na unidade de saúde públi-
ca durante cinco meses e o pior é que 
a população que vai lá e não encontra 
o medicamento não sabe o que está 
acontecendo. Os farmacêuticos pre-
cisam acordar. Esse esquema (do Pro-
grama Farmácia Popular nas farmácias 
privadas) acaba com a nossa profissão 
e com o SUS”, criticou.  

Já a farmacêutica Kelli Engler, de 
Muriaé, defendeu que o servidor use 
o SUS como forma de se comprometer 
com o trabalho. “Se você sente que tra-
balha para você também, seu trabalho 
fica mais qualificado”, afirma, contando 
ser essa a opção dela ao não ter plano 
de saúde. 

Representante dos gestores, o di-
retor de Medicamentos Básicos do 
Governo do Estado, Nivaldo de Souza 
Júnior, aprovou os novos segmentos 
representados na Conferência. “É inte-
ressante ver que quando se está deba-
tendo, podemos identificar o partici-
pante pela proposta que ele defende”, 
observou. 

Celso Carmo, farmacêutico da saú-
de pública de Bonfim, disse ter gos-
tado de ver a renovação nos debates: 
“Achei que quem está entrando agora 

está enxugando o texto das propostas”. 
Para ele, muitas questões de conferên-
cias anteriores vinham se repetindo 
sem provocar mudanças de fato.   

O farmacêutico Albano Verona, di-
retor do Sinfarmig para a regional de 
Divinópolis, avaliou sua participação. 
“Como trabalhador da saúde, a con-
ferência é um momento de discutir a 
problemática do SUS, do trabalho que 
a gente faz e do trabalho que o usuário 
quer que a gente faça. A gente vai dis-
cutindo e melhorando cada vez mais 
essa dinâmica”, avaliou.

O Secretário de Estado de Saúde, 
Fausto Pereira dos Santos, defendeu 
a efetividade das propostas aprova-
das. “Elas vão orientar as políticas. São 
quase 500 propostas que devem dar 
diretrizes para os planos estaduais de 
saúde nos próximos três anos”, disse.

A diretora do Sindicato dos Farma-
cêuticos do Estado de Minas Gerais 
(Sinfarmig) Júnia Lelis, delegada repre-
sentante dos trabalhadores, cobra que 
as propostas debatidas na 8ª Confe-
rência sejam colocadas em prática.  “O 
Sinfarmig espera que elas não fiquem 
só no papel uma vez que muitas nem 
são novidade, já que foram discutidas 
em outras conferências de saúde”. Ela 
destacou duas propostas que serão 

encaminhadas à 15ª Conferência Na-
cional com impacto na Assistência 
Farmacêutica. Uma é a que exige cum-
primento rigoroso da Política Nacional 
de Assistência Farmacêutica (PNAF) e 
atualização da lista de medicamentos 
especializados. A outra propõe o forta-
lecimento da AF plena e pública com 
a responsabilidade e estruturação pe-
las três esferas de Governo. “Podemos 
também citar proposta que vai insis-
tir na estruturação dos laboratórios 
oficiais para facilitar a produção de 
medicamentos”, disse, lembrando que 
outras boas propostas estavam sendo 
encaminhadas à Conferência Nacional 
por outros estados.

O diretor do Sinfarmig e atual Su-
perintendente de Vigilância Sanitária 
do Estado, Rilke Novato Públio, desta-
cou a participação de setores da socie-
dade com dificuldade de participação 
em eventos de discussão da saúde 
pública. “Houve plenárias de incentivo 
à participação e plenárias alternativas 
que contemplaram também os movi-
mentos sociais”, apontou.  Os diretores 
Júnia e Rilke citaram a participação am-
pla da categoria na Conferência. “Esses 
colegas representaram segmentos di-
versos como gestores, trabalhadores e 
usuários”, concluiu Rilke. 

Farmacêuticos confraternizam no encerramento da 8ª CES
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AGOSTO 2015

l 05 de Agosto – Reunião do Conselho de Represen-
tantes da Federação Nacional dos Farmacêuticos – FE-
NAFAR

l 05 de Agosto – PLS 513/2015 – Senadora Vanessa 
Grazziotin apresentou novo Projeto de Lei das (30 ho-
ras). Para o Sinfarmig, a luta por condições dignas de 
trabalho, que passa necessariamente por uma jornada 
compatível com o exercício da profissão farmacêutica, 
continua firme. Por isso, a Fenafar e seus sindicatos fi-
liados, entre eles o Sinfarmig, conversaram com a Se-
nadora Vanessa Grazziotin (PCdoB/AM), que também 
é farmacêutica, para que a proposta fosse reapresen-
tada.

l 06 a 08 de Agosto - 5º Encontro de Farmacêuticos no 
Controle Social (Cuiabá/MT)

06 a 08 de Agosto - 7º Simpósio Nacional de Assistên-
cia Farmacêutica (Cuiabá/MT)

l 06 a 08 de Agosto - 8º Congresso da Federação Na-
cional dos Farmacêuticos – FENAFAR (Cuiabá/MT)

l 11 de Agosto – Reunião da diretoria do Sinfarmig

l 14 de Agosto - Audiência no Ministério do Trabalho 
e Emprego – Recobrança da Contribuição Sindical

l 17 de Agosto - Reunião de negociação coletiva entre 
o Sindicato das Instituições Beneficente, Religiosas e 
Filantrópicas do Estado de Minas Gerais e o Sindicato 
dos Farmacêuticos do Estado de Minas Gerais – Sinfar-
mig. Local: Sede do Sinfarmig (Rua dos Tamoios, 462 
- 12º andar - Centro - Belo Horizonte-MG)

l 17 de Agosto – Reunião de Mediação na Superinten-
dência Regional do Trabalho e Emprego entre o Sin-
dicato dos Hospitais e os Sindicatos de Trabalhadores 
da Saúde

l 18 de Agosto – Reunião da diretoria do Sinfarmig

l 20 de Agosto – Manifestação contra o Ajuste Fiscal, 

contra a retirada dos direitos trabalhistas e em defesa 
da democracia e da soberania nacional

20 de Agosto – Eleição para a Mesa Diretora do Conse-
lho Municipal de Saúde de Belo Horizonte

l 20 de Agosto – Reunião no Sindibel 

l 26 de agosto – Reunião no Ministério Público do Tra-
balhado

l 27 de Agosto – Reunião da Mesa Permanente de Ne-
gociação do SUS – Contagem

l 27 de Agosto - Jornada Nacional de debates - Dieese 
– Desafios das Negociações Coletivas

l 27 28 e 29 de agosto - 13º Congresso de Farmácia 
e Bioquímica de Minas Gerais, Minascentro, em Belo 
Horizonte

l 27 e 28 de Agosto -  II Seminário Internacional da 
Confederação Nacional dos Trabalhadores Liberais 
Universitários Regulamentados (CNTU) : Integração 
dos Trabalhadores Universitários.  A CNTU realiza a se-
gunda edição do seminário que traça um panorama 
sobre trabalho e organização sindical na AméricaLati-
na  e  no  âmbito  do  Brics  (Brasil,  Rússia,  China,  Índia  
e  África  do  Sul),  tendo  como  foco  os profissionais 
de formação universitária representados pela entida-
de.  

l 28 de Agosto – Dia Nacional da Vigilância Sanitária 
– Assembleia Legislativa

l 28 de Agosto – Fórum: Uso Racional de Medicamen-
tos em Odontologia realizado pelo Conselho Regional 
de Odontologia de Minas Gerais.

l 28, 29 e 30 de Agosto - 12º Congresso Estadual CUT

l 29 de Agosto –  Realidade Brasileira BH – Escola de 
Saúde Pública

ACONTECEUAGENDASINFARMIG
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SETEMBRO 2015

l 01 a 04/09 – 8ª Conferência Estadual de Saúde de 
Minas Gerais - Expominas

l 05/09 – Conferência Nacional Popular em Defesa da 
Democracia – Assembleia Legislativa

l 08/09 – Reunião ordinária da Diretoria Colegiada do 
Sinfarmig 

l 09/09 - Reunião ordinária da Mesa Estadual Perma-
nente de Negociação do SUS. Local: Cidade Adminis-
trativa de Minas Gerais (CAMG), Prédio Minas 12º an-
dar. (foto)

l 10 e 11/09 – III Congresso Nacional de Direito Sindi-
cal da OAB Federal – MinasCentro

l 15/09 – Reunião ordinária da Diretoria Colegiada do 
Sinfarmig 

l 15/09 – Reunião de negociação de acordo coletivo 
entre o Hospital UNIMED e o Sindicato dos Farmacêu-
ticos do Estado de Minas Gerais – Sinfarmig. 

l 15/09 - Reunião de negociação de acordo coletivo 
entre o Hospital Semper e o Sindicato dos Farmacêu-
ticos do Estado de Minas Gerais – Sinfarmig. Local: 
Sede do Sinfarmig

l 22/09 – Reunião ordinária da Diretoria Colegiada do 
Sinfarmig 

l 29/09 – Reunião ordinária da Diretoria Colegiada do 
Sinfarmig 

l 30/09 – Audiência Pública na Câmara Municipal de 
Belo Horizonte

OUTUBRO 2015

l 01/10 - Terceira Reunião de Negociação Coletiva 
com o SindLab – MG: Campanha Salarial 2015 de Aná-
lises Clínicas

l 02/10 – Reunião da diretoria do Sinfarmig para ava-
liação do Planejamento Estratégico (Balanço da Ges-
tão 2013 / 2015)

l 06/10 – Reunião ordinária da Diretoria Colegiada do 
Sinfarmig

l 06/10 – Fenafar, Sinfarmig e entidades condenam 
mudanças na CLT

l 07/10 – Sinfarmig é signatário da nota de repúdio ao 
médico João Melo Bentivi 

l 15/10 – Entrevista para a Rádio CDL 102,9 sobre o 
fim do Programa “Farmácia Popular do Brasil” no mu-
nicípio de Belo Horizonte

l 16/10 - Campanha Salarial 2015 de Análises Clínicas 
– Sindicato dos Farmacêuticos de Minas Gerais assina 
Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) para Análises 
Clínicas e conquista reajuste acima do INPC

l 19/10 – Reunião de Mediação na Superintendência 
Regional do Trabalho e Emprego com Drogaria (Con-
tagem) por descumprimento da Convenção Coletiva 
de Trabalho

l 19/10 – Reunião de Mediação na Superintendência 
Regional do Trabalho e Emprego com Drogaria (Be-
tim) por descumprimento da Convenção Coletiva de 
Trabalho

l 20/10 – Reunião ordinária da Diretoria Colegiada do 
Sinfarmig

l 28/10 - Audiência no Ministério do Trabalho e Em-
prego – Recobrança da Contribuição Sindical

l 28/10 – Eleição no Sinfarmig
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PARA USO DOS CORREIOS
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NÃO PROCURADO
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NÃO EXISTE Nº INDICADO

INFORMAÇÃO ESCRITA

PELO PORTEIRO OU

SÍNDICO

REITENGRADO AO SERVIÇO

POSTAL EM __/__/__

__/__/__    _____________

RESPONSÁVEL

Conduta antissindical do Sindhomg mobiliza
sindicatos dos trabalhadores da saúde de Minas

Como informado no Jornal 
Princípio Ativo de agosto, na 
Campanha Salarial de Farmácia 
Hospitalar deste ano, o Sinfarmig 
se viu obrigado a aceitar o rea-
juste abaixo do reivindicado ao 
Sindicato dos Hospitais, Clínicas 
e Casa de Saúde de Minas Gerais 
(Sindhomg). 

A reivindicação de piso salarial 
para farmacêutico hospitalar in-
sistentemente feita ao Sindhomg 
nos últimos 20 anos sequer foi 
considerada em 2015. Também 
neste ano, como nos anteriores, 
a entidade patronal repetiu a ati-
tude desrespeitosa de não enviar 
diretores para as reuniões de ne-
gociação coletiva com o Sinfar-
mig. 

As atitudes do sindicato patro-
nal - boicotando as negociações 
ou resistindo em negociar com 
os profissionais farmacêuticos na 
data-base da categoria são ilegais 
configurando práticas de condu-
ta antissindical. 

Assim como o Sinfarmig, ou-
tros 15 sindicatos da área da saúde 
de Minas Gerais estão revoltados 
com as condutas antissindicais do 

Sindhomg. Juntos, os 16 sindica-
tos fizeram uma denúncia contra 
o patronal chamada Notícia de 
Fato no Ministério Público do Tra-
balho (MPT). 

A iniciativa ocorreu depois de 
reunião de representantes das en-
tidades sindicais no Ministério do 
Trabalho, em agosto (foto), para a 
qual o Sindhomg havia sido con-
vidado e não compareceu. 

Ministério da Saúde quer restringir
o uso da Ritalina em crianças

As Coordenações Gerais de Saúde 
da Criança e Aleitamento Materno, 
Saúde dos Adolescentes e dos Jovens 
e a Coordenação de Saúde Mental, 
Álcool e Outras Drogas do Ministério 
da Saúde divulgaram no dia 1º de ou-
tubro uma recomendação para que 
estados e municípios publiquem pro-
tocolos de dispensação de metilfeni-
dato, cujo nome comercial é Ritalina 
ou Concerta, seguindo recomenda-
ções nacionais e internacionais para 
prevenir a excessiva medicalização 
de crianças e adolescentes.

Segundo manifesto do Fórum 
sobre Medicalização da Educação e 
da Sociedade, articulação de entida-
des acadêmicas e da sociedade civil, 
o Brasil vive um processo crescente 

de medicalização, entendido como 
o processo que transforma, artificial-
mente, questões não médicas em 
problemas médicos.

Dados expostos na recomenda-
ção do Ministério da Saúde indicam 
que o Brasil se tornou o segundo mer-
cado mundial no consumo do metil-
fenidato, com cerca de 2.000.000 de 
caixas vendidas no ano de 2010, e 
apontam para um aumento de con-
sumo de 775% nos últimos 10 anos 
no Brasil.

Segundo o documento, as estima-
tivas de prevalência de Transtorno do 
Déficit de Atenção e Hiperatividade 
(TDAH) em crianças e adolescentes 
no Brasil são bastante discordan-
tes, com valores de 0,9% a 26,8%. O 

TDAH não pode ser confirmado por 
nenhum exame laboratorial ou de 
imagem, o que gera, inclusive, ques-
tionamentos quanto a sua existência 
enquanto diagnóstico clínico. Os cus-
tos anuais de tratamento, segundo 
estudo publicado em 2014, variam 
de R$ 375,40 até R$4.955,38.

A medida do Governo segue 
orientação da 26ª Reunião de Altas 
Autoridades em Direitos Humanos 
(RAADH) do MERCOSUL, realizada em 
6 de julho, em Brasília, que afirmou a 
importância de garantir o direito de 
crianças e adolescentes a não serem 
excessivamente medicados e reco-
mendou o estabelecimento de dire-
trizes e protocolos clínicos.

Com informações da Agência Brasil
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