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Convênios viabilizam sorteio de
bolsas integrais para farmacêuticos
No segundo semestre de 2017, convênios firmados entre
o Sindicato dos Farmacêuticos de Minas Gerais – Sinfarmig e
instituições de ensino viabilizaram o sorteio de bolsas integrais para cursos de Pós-Graduação.
A ganhadora da bolsa integral para a especialização em
Farmácia Oncológica da Faculdade São Camilo foi a farmacêutica sindicalizada Luciana Soares Ferreira. A Pós-Graduação terá aulas as sextas e sábados durante 18 meses conforme calendário da instituição.
Ela contou que a área de oncologia sempre a fascinou e
a Pós era tudo que queria como investimento na carreira.
“Fiquei muito feliz com essa oportunidade que o Sinfarmig
e a Faculdade São Camilo estão me proporcionando. Tenho
certeza de que até o final do curso vou contabilizar muitas
realizações”, comemorou.
A contemplada com a bolsa integral para a especialização
em Atenção Farmacêutica e Farmácia Clínica oferecida pelo
IPOG foi farmacêutica sindicalizada, Fernanda Oliveira Freitas. Os sindicalizados tiveram desconto de R$160,00 nas matrículas do curso. A Pós-Graduação terá duração de 20 meses
e os especialistas estarão aptos a trabalhar em empresas privadas e órgãos públicos, no âmbito da farmácia e drogaria,
farmácia hospitalar e unidades básicas de saúde.
O curso de atualização em Gestão Clínica em Terapia Antimicrobiana, organizado pela Associação Mineira de Farmacêuticos – AMF também sorteou uma bolsa integral para a
farmacêutica sindicalizada Tayane Oliveira dos Santos. O curso de 12h/a atendeu profissionais que atuam junto a equipe
multidisciplinar na otimização do processo de utilização dos
antimicrobianos.
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Vivemos tempos muitos difíceis no
Brasil. Após o escandaloso golpe político-jurídico e midiático, que retirou o
mandato de uma presidenta legitimamente eleita, deu posse a um governo
ilegítimo, impopular e antidemocrático, com o apoio de um parlamento
corrompido, impondo uma agenda
nefasta aos interesses da população
brasileira.
As ações de desmonte do Sistema
Único de Saúde (SUS), o congelamento
criminoso dos investimentos federais
por duas décadas e a imposição de
planos privados populares limitados e
ineficazes. Assim como a terceirização
irresponsável e desmedida, a extinção
da previdência geral em prol da previdência privada, a entrega das riquezas
do nosso País, a venda do patrimônio
público, a imposição do Estado mínimo,
a eliminação de políticas sociais. Enfim,
o País está sendo frontalmente vilipendiado, entregue ao capital financeiro
nacional e estrangeiro. O povo brasileiro assiste, impassível, de mãos atadas,
sem ter como evitar este processo de
esfacelamento da nação.
A passividade da população brasileira deve-se, em parte, a enorme descrença e uma profunda decepção com
a política. Conta certamente, também,
a completa desinformação e desconstrução política imposta por grande
parcela da mídia alinhada aos interesses de uma elite político-econômica
que deseja a todo custo manter seus
privilégios.
É preciso reagir. Mais do que nunca

temos que buscar todas as estratégias
possíveis para discutir e conquistar
mentes e corações em defesa da população.
Com a aprovação da verdadeira
“Deforma Trabalhista” disseminou-se
propositadamente, com má fé, a informação equivocada de que os Sindicatos não sobreviverão e terão que fechar
suas portas! Esta desinformação só
interessa àqueles que não querem que
os direitos justos e legítimos dos trabalhadores sejam mantidos. Só atendem
àqueles que desejam eliminar os sindicatos como um passo importante para
todo este propósito maquiavélico.
Neste momento, é preciso que os colegas farmacêuticos e farmacêuticas se
apropriem deste contexto e, de forma
consciente busquem participar efetivamente do Sinfarmig. Queremos discutir
as ações frente a realidade da profissão
e do cenário do País. Queremos que
todos participem das decisões das assembléias tornando, assim, as ações da
entidade sindical mais respaldadas e
legitimadas. É na crise que precisamos
refletir sobre nosso papel como agente
das mudanças coletivas. Como disse o
poeta Paulo Leminski precisamos utilizar de todas as armas possíveis para
fazer valer nossos direitos!
Boas festas a todos e que 2018 chegue com mais conquistas. Contem com
o Sinfarmig para lutarmos por isto e superarmos todos os desafios.
A Diretoria
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Farmacêuticos sindicalizados
amantes das artes visuais participaram do Projeto Cine Sinfarmig
este ano. Durante vários meses a
entidade sindical distribuiu gratuitamente um par de ingressos para
qualquer filme, em dia e horário
à escolha no Cine Belas Artes, em
Belo Horizonte. Os profissionais
que desejarem saber mais sobre os
convênios podem entrar no site do
Sinfarmig para conferir tudo que foi
pensado cuidadosamente para a
categoria. www.sinfarmig.org.br





Ofícios são instrumentos de luta pela
valorização dos farmacêuticos
Com a orientação de lutar pela
valorização e pelo reconhecimento dos profissionais farmacêuticos,
o Sindicato dos Farmacêuticos de
Minas Gerais – Sinfarmig encaminhou inúmeros ofícios este ano
a prefeituras de todo o Estado. A
iniciativa é em defesa das condições dignas de trabalho e de uma
remuneração compatível com a
responsabilidade das funções.
Logo no primeiro semestre, o
Sinfarmig encaminhou ofício a
Prefeitura de Ibirité após tomar
conhecimento da defasagem
dos salários dos profissionais. A
entidade sindical solicitou que a
administração municipal adotasse como referência o piso salarial
para a categoria farmacêutica estabelecido em Convenção Coletiva de trabalho (CCT) para a maioria dos profissionais no Estado.
A Prefeitura de Nazareno também recebeu um documento semelhante pelo mesmo motivo. O
Sinfarmig recebeu denúncia de
que os vencimentos dos farmacêuticos da rede pública estavam
bem abaixo do valor praticado pe-

las 40 horas semanais. A entidade
sindical oficiou ainda o hospital e
a Prefeitura de Buritizeiro, assim
como a Prefeitura de Tiradentes,
de Rio Piracicaba e de Itutinga. A
cidade de Medina recebeu dois
ofícios do Sinfarmig este ano com
apelos referentes ao reconhecimento dos profissionais.
Um dos últimos ofícios que saíram do Sinfarmig em 2017 foi com

destino ao Prefeito de Piedade do
Rio Grande. A correspondência
recomenda que o repasse do incentivo no Programa Farmácia de
Todos diretamente e integralmente ao farmacêutico responsável
pela Unidade. A entidade sindical
lembra que o recurso garante a
permanência do profissional na
rede pública de saúde sem gerar
custos para o município.

Salários baixos e falta de profissionais
Um edital da Prefeitura de Campo Belo que
abria concurso público para farmacêuticos motivou ofício com pedido de correção nos valores
dos vencimentos a serem pagos. Os municípios
de Guanhães, Bambuí e Itamarandiba também
foram acionados para pagar os profissionais de
acordo com as responsabilidades exigidas de um

graduado. A Prefeitura de Itatiaiuçu recebeu a recomendação para contratar um profissional para
o cargo de farmacêutico na saúde pública. Para o
Sinfarmig “é fundamental que seja realizado concurso público para acabar com a situação de ilegalidade em que a administração municipal está
incorrendo”.

Mobilização pode deixar sindicatos mais fortes
após ataques aos direitos dos trabalhadores
As categorias que possuem
sindicato atuante com alta adesão, envolvimento constante e
crescente dos seus profissionais
sabe a representatividade que
tem na resistência e na busca
pela expansão dos direitos. “O
momento exige um esforço
coletivo para ampliar a organização e a participação. É um
tempo de ameaça às conquistas
dos trabalhadores e de evidente
conflito de interesses no Brasil
com a recente aprovação da Reforma Trabalhista (Lei 13467/17)
e da Terceirização, que pretende fragilizar o papel dos trabalhadores”, alertou o diretor do
Sindicato dos Farmacêuticos de
Minas Gerais, Rilke Novato.
Para ele, é preciso mais do
que nunca entender a importância da entidade sindical. “Compreender que se trata de uma
organização que atua na defesa
dos interesses profissionais e sociais de um segmento visando

o cumprimento dos direitos e o
avanço nas condições de trabalho e salariais”, destacou.
Rilke Novato explicou que é
fundamental os farmacêuticos
se manterem conscientes e unidos neste momento. De acordo
com ele, o protagonismo dos
profissionais, o empenho de
todos e os argumentos qualificados farão frente às ameaças e
podem ser fatores decisivos na
busca de conquistas inéditas e
universais para as categorias.
O Sinfarmig como membro
do conselho de representantes
da Federação Nacional dos Farmacêuticos – Fenafar procura
alternativas para enfrentar os
ataques promovidos pela Reforma Trabalhista à estrutura sindical ao por fim a obrigatoriedade
da contribuição sindical. Rilke
afirmou que “estamos estudando junto à Fenafar medidas
possíveis para levantar recursos
para garantir o recolhimento da

contribuição sindical. Mas sabemos que nada será eficaz se não
conseguirmos mobilizar os profissionais e aumentar o índice de
filiação da categoria aos sindicatos”.
O diretor acredita que a categoria farmacêutica reconhece
a importância e a necessidade
de fortalecer o Sinfarmig. Segundo ele, é assim que desafios
que assolam a profissão serão
enfrentados e os farmacêuticos
mineiros certamente irão cerrar
fileiras, junto a entidade sindical,
em defesa da garantia das suas
conquistas e dos seus direitos.
“Vamos buscar exatamente
na nossa base, integrada por
colegas que não fugirão ao chamado para a construção das melhores soluções coletivas para
as nossas dificuldades. Não há
desafio que juntos não possamos superar. Eu acredito que os
farmacêuticos também desejam
isto”, concluiu.





Judicialização da Saúde e
Assistência Farmacêutica

Farmacêuticos terceirizados da MGS
reivindicam ajuste na jornada
O Sindicato dos Farmacêuticos
de Minas Gerais – Sinfarmig atuou
como mediador entre os farmacêuticos que atuam em órgãos
públicos do governo de Minas,
terceirizados pela MGS Serviços e
a Secretaria de Estado da Saúde de
Minas Gerais – SES/MG. A entidade
sindical se reuniu com a categoria
para buscar uma solução para o
problema criado entre a jornada
de trabalho estabelecida e os sa-

Nivaldo César de Souza Júnior*
No Brasil temos um dos maiores sistemas de assistência à saúde em termos de destinação de recursos
financeiros públicos e de cobertura populacional (estima-se que cerca de 75% da população seja dependente do Sistema único de Saúde (SUS Contudo, há
certo grau de escassez de recursos financeiros para
financiar todas as ações de saúde demandadas pela
população. Além disso, existe grande pressão da indústria farmacêutica para a incorporação de novas
terapias, sob o argumento de serem mais efetivas e
em alguns casos, oferecerem maior comodidade.
A Judicialização da saúde é um movimento crescente que consiste em ações judiciais de cidadãos
que desejam garantir acesso a medicamentos e procedimentos médicos quando não são atendidos via
administração pública.
De acordo com dados da Secretaria de Estado de
Saúde de Minas Gerais - SESMG, só em 2016 foram

gastos mais de 287 milhões de reais (Fig. 01) no cumprimento de ações judiciais, que totalizaram em apenas um ano quase 17 mil novos processos.Os recursos utilizados com a judicialização da saúde saem do
orçamento de financiamento do SUS, desta forma,
quanto mais ações judiciais, menos recursos para
os serviços de saúde pública para a população em
geral. A prática acaba privilegiando as pessoas que
possuem recursos ou conhecimento para acessar o
judiciário. Como os recursos são finitos, os farmacêuticos podem assessorar tecnicamente contribuindo para que solicitações com opções terapêuticas já
fornecidas pelo SUS sejam deferidas, evitando mais
gastos para os governos.
Contudo, nesta discussão sobre judicialização é
preciso entender que existem de fato vazios assistenciais como falta de opção terapêutica e desabastecimento prolongado que ainda precisam ser resolvidos no âmbito da gestão do SUS.
* Diretor do Sinfarmig

lários pagos pela empresa contratante.
Os profissionais estiveram na
sede do Sinfarmig para ouvir aconselhamento jurídico para uma saída mais breve para o impasse. Os
farmacêuticos pleitearam ao sindicato que intermediasse as negociações com a MGS de modo para
um acordo tanto na questão salarial quanto no ajuste da jornada de
trabalho.

A categoria também esteve em
reunião com o Ministério Público
do Trabalho -MPT, mas a empresa
terceirizada ainda não havia estabelecido um regime de trabalho
compatível com acertado anteriormente com os profissionais. As
negociaram seguiram após agendada acertada pelo Sinfarmig com
a SES/MG até a solução para o impasse.

Entidades se unem para garantir repasse
do Incentivo farmacêutico
O Incentivo farmacêutico voltou a ser pauta em reunião entre
o Superintendente de Assistência
Farmacêutica do Estado de Minas
Gerais - SAF, Homero Claudio Rocha Souza Filho, o Sindicato dos
Farmacêuticos de Minas Gerais –
Sinfarmig, o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde - Cosems
e Conselho Regional de Farmácia
de Minas Gerais. O assunto foi debatido entre as entidades que buscam solução para a complementa-

ção dos salários dos profissionais,
que é vinculada ao Programa da
Secretaria de Estado da Saúde de
Minas Gerais - SES-MG.
A falta do repasse do incentivo farmacêutico para a categoria,
tanto quanto os baixos salários
desproporcionais às grandes responsabilidades das atividades
motivam o diálogo entre as entidades. O envolvimento do Sinfarmig é total. Razão pela qual o
levantamento de informações so-

bre a remuneração dos farmacêuticos, feito pelo diretor da Regional Norte de Minas, Patrick Brito,
culminou no questionário do SAF
que entrevistou 800 profissionais
do Programa Farmácia de Todos.
O levantamento deu base para a
busca de um alinhamento entre a
destinação do recurso disponibilizado pela SES-MG e a utilização
dada pelos municípios no trabalho
de valorização do farmacêutico na
execução do Programa.





Campanha Salarial dos Farmacêuticos 2017
manter o poder aquisitivo diante
da inflação dos períodos. Confira
na tabela abaixo o Piso Salarial em
2017 para diferentes jornadas e a
referência para hora normal e horas
extraordinárias. Confira piso salário
por jornada:

Balanço das
Negociações coletivas
O ano de 2017 terminou com
mais ganhos do que perdas para
a categoria do Sindicato dos Farmacêuticos de Minas – Sinfarmig.
Embora tenha sido um período
de fortes ataques aos direitos dos
trabalhadores brasileiros o processo de negociação coletiva com as
entidades patronais finalizou sem
prejuízos significativos para alguns
segmentos. Segundo o DIEESE
– Departamento Intersindical de
Estatística e Estudos Socioeconômicos, no primeiro semestre deste
ano, cerca de 60% dos reajustes
contemplaram aumentos reais,
30% tiveram reajustes em valor
igual à inflação e 10% registraram
perdas salariais. O estudo foi feito
com base no Sistema de Acompanhamento de Salários (SAS) do
DIEESE que analisou reajustes de
300 unidades de negociação de
empresas privadas e estatais dos
setores da Indústria, do Comércio
e dos Serviços em todo o território nacional. Ainda de acordo com
o levantamento, os reajustes com
ganhos reais se concentraram na
faixa de até 0,5 ponto percentual
acima da inflação e a variação real
média dos reajustes neste período
foi de 0,32% voltando a ser positiva
após a perda real média observada
em 2016. Tendo como base esse
estudo, acompanhe abaixo como
ficaram as campanhas salariais dos
farmacêuticos mineiros:
Farmacêuticos Industriais
Os farmacêuticos industriais
conquistaram um reajuste acima
da inflação, um percentual de 5%
retroativo à data-base da categoria, que é 1º de março. O Sinfarmig
conseguiu além da reposição das
perdas da inflação (4,69%) mais
um ganho real de 0,31% totali-

44 horas semanais – R$ 4.315,99
40 horas semanais – R$ 3.923,62
30 horas semanais – R$ 2.942,72
20 horas semanais – R$1.961,81
Hora normal R$19,62
Hora extra 50% - R$29,43
Hora extra 100% - R$39,24
(Domingos e Feriados)
zando este reajuste salarial de 5%.
“Em tempos de crise consideramos
uma grande conquista da categoria
um avanço como este na cláusula
econômica se compararmos com
a média de negociações realizadas
no Brasil”, explicou a diretora Júnia
Lélis.
Farmacêuticos
Analistas Clínicos
Os farmacêuticos analistas clínicos também conseguiram superar
o cenário de instabilidade política
e econômica e assinar a Convenção
Coletiva de Trabalho (CCT) com o
Sindicato dos Laboratórios de Patologia, Pesquisa e Análises Clínicas de Minas Gerais – Sindlab. Eles
conquistaram um percentual de
reajuste de 4,08% correspondente à variação acumulada do IPCA,
relativo às perdas salariais verificadas no período de 01.05.2016 a
30.04.2017, além do ganho real
de 1% totalizando um reajuste de
5,08% retroativo a 1º de maio de
2017, data-base da categoria.
Os profissionais receberão ainda 22 tickets por mês para refeição
ou como vale alimentação no valor

unitário equivalente a R$17,07 para
profissionais que atuam em empresas de Belo Horizonte e de R$13,65
para quem trabalha nas cidades do
interior do Estado. A cláusula que
trata da Responsabilidade Técnica
(RT) ficou acordada que o farmacêutico que exercer a função junto
ao Conselho Regional de Farmácia
de Minas Gerais – CRF/MG receberá um adicional mensal correspondente a 12% sobre o salário-base
percebido, independentemente de
quaisquer gratificações de chefia.
Farmacêuticos de Farmácias,
Drogarias e Distribuidoras
Apesar do cenário pouco favorável, o Sinfarmig conseguiu evitar
perdas salariais para os farmacêuticos de farmácias, drogarias e distribuidoras. O reajuste conquistado
4,7% foi retroativo a data-base da
categoria, 1º de março. O valor foi
equivalente a variação do Índice
Nacional de Preço ao Consumidor
(INPC) nos 12 meses anteriores a
data-base do profissional (entre
março de 2016 e fevereiro de 2017).
O piso salarial dos farmacêuticos
mineiros se mantém como um dos
maiores do Brasil, conseguindo

Farmacêuticos
Hospitalares
Uma negociação exaustiva e
longa marcada, sobretudo, pela
perseverança do Sinfarmig em
busca de avanços para o setor dos
hospitais. Foram mais de 10 reuniões de negociações mediadas pela
Superintendência Regional do Trabalho e Emprego de Minas Gerais
(SRTE) do Ministério do Trabalho
(MT). Esta negociação começou
com uma contraproposta vergonhosa do Sindicato dos Hospitais,
Clínicas e Casas de Saúde de Minas
Gerais – Sindhomg, que ofereceu

“reajuste zero” para a categoria alegando dificuldades financeiras do
setor hospitalar. O sinfarmig insistiu e conseguiu assinar a CCT assegurando a correção das perdas e o
abono salarial.
Com isto, os farmacêuticos hospitalares tiveram a reposição da
inflação retroativa e, após muitos
anos com reajustes limitados à reposição da inflação, um reajuste salarial de 4% a partir da data base 1º
de junho de 2017.
O Índice Nacional de Preços ao
Consumidor (INPC) nos 12 meses
anteriores a data-base (entre junho
de 2016 e maio de 2017) ficou em
3,34%. Uma garantia importante
para a categoria foi que o farmacêutico contratado não poderá ter
salário inferior ao do demitido.
A CCT previu ainda que os farmacêuticos que não tivessem sido
contemplados com qualquer antecipação salarial, no período compreendido entre 01/06/2015 a
31/12/2016 receberiam, além dos
reajustes, o pagamento de um abono indenizatório no valor de R$
400,00.
As Convenções Coletivas de Trabalho (CCT) de todas as categorias
que já foram assinadas e homologadas estão disponíveis na íntegra
no site www.sinfarmig.org.br

Farmacêuticos
de Transportadoras
O Sinfarmig participou no segundo semestre de 2017 de reuniões
de negociação com o
Sindicato das Empresas
de Transportes de Carga
do Estado de Minas Gerais – Setcemg para iniciar efetivamente a construção da primeira CCT
para os farmacêuticos de
transportadoras.
O Sinfarmig defendeu
que a Convenção será
fundamental para a valorização e o reconhecimento dos farmacêuticos
que vem sendo quantitativo cada vez maior nas
empresas depois que a
legislação passou a exigir
a obrigatoriedade destes
profissionais como responsáveis técnicos habilitados nos quadros de
todos os segmentos de
transportadoras.
Entretanto, a diretoria
do Setcemg ainda está
mapeando as empresas
que realizam a atividade
em Minas para saber informações sobre volume
e atuação dos profissionais para só depois estabelecer critérios para
uma proposta de CCT
para a categoria no Estado. A entidade patronal
sinalizou com provável
fechamento de convenção para maio de 2018,
data-base da categoria
preponderante das transportadoras.
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Compromissos institucionais na agenda
de luta pela valorização profissional
O ano de 2017 foi de agenda cheia para o Sindicato dos
Farmacêuticos do Estado de
Minas Gerais - Sinfarmig no
que se refere à participação de
palestras e mesas de debate
que tratavam da profissão. A
entidade sindical esteve presente na programação organizada pelo colegiado de Graduação para receber os calouros
do curso de Farmácia da UFMG
no dia 09/03. A diretora do Sinfarmig, Júnia Lélis, esclareceu
aos novos alunos sobre a importância da atuação sindical
na trajetória de conquistas dos
farmacêuticos e também sobre
as nuances da vida profissional.
No dia 25/04 ela voltou à
instituição para falar aos veteranos da Escola sobre as tendências para o mundo do trabalho
e o cenário para o mercado. O
Sinfarmig também participou

do painel sobre perspectivas
profissionais na Semana do
Empreendedorismo Farmacêutico da UFMG no dia 10/05.
A entidade voltou a abordar as “Conquistas Profissionais
Farmacêuticas” no XXXVI SAEF/
UFMG no dia 29/08 quando foram comemorados os 106 anos
de criação da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal
de Minas Gerais - UFMG.
O diretor do Sinfarmig, Rilke Novato, ministrou palestra
novamente sobre perspectivas
profissionais no Campus para
os graduandos em farmácia dia
25/10 quando defendeu que
quanto mais cedo houver uma
interação entre acadêmicos e
entidade sindical mais forte
será a mobilização e o enfrentamento ao crescente conflito
de interesses que vem se estabelecendo entre trabalhadores
e empregadores.

Perspectivas no mundo do
trabalho no Norte de Minas
“As realidades e perspectivas do mundo do trabalho
farmacêutico” foi o tema abordado pelo diretor do Sindicato dos Farmacêuticos do Estado de Minas Gerais – Sinfarmig, Sebastião Fortunato no auditório da Associação
Comercial e Industrial (ACI), em Montes Claros. Ele abordou a conjuntura atual no âmbito social, político e econômico, a atuação das entidades sindicais nesse ambiente, as tendências para o mundo do trabalho e os avanços
para a categoria. O objetivo do evento foi promover o
intercâmbio entre os farmacêuticos de todo o estado.
“Acredito na necessidade e urgência em incrementar a
mobilização e a união em prol da manutenção e busca
de novas conquistas. Qualquer mudança estrutural só se
dará com o protagonismo dos profissionais na busca por
mais direitos”, Afirmou.

Encontro de Bauru – 30 anos de luta por
uma sociedade sem manicômios

Para lembrar as três décadas
de luta por uma sociedade sem
manicômios foi realizado entre os
dias 08 e 09/12 o Encontro de Bauru, na Universidade do Sagrado
Coração. O evento promoveu uma
reflexão profunda sobre a Rede de
Atenção Psicossocial, seus serviços
e suas relações em todo o Brasil.
O Encontro marcou também os
30 anos da Carta de Bauru e teve
como objetivo defender a cidadania e os direitos dos pacientes da
Saúde Mental de modo que sejam
acolhidos em regime aberto, comunitário e ambulatorial.
O farmacêutico e psicólogo
Sebastião Fortunato, membro do
Sindicato dos Psicólogos de Minas
Gerais - PSINGMG e do Sindicato
dos Farmacêuticos de Minas Gerais – Sinfarmig participou das atividades. Segundo ele, a luta precisa avançar, no sentido de ampliar
os dispositivos de cuidado. “É preciso buscar novas soluções para
atendimento desta população,

principalmente, aquelas pessoas
que estão em situação de vulnerabilidade social e vítimas de abandono”.
O Encontro de Bauru reuniu,
ainda, usuários dos serviços e familiares, trabalhadores da saúde,
gestores, entidades sindicais e
conselhos de classes, membros
dos fóruns de saúde mental e comissões de reforma psiquiátrica,
conselheiros da saúde, acadêmicos e movimentos sociais de todo
Brasil.
Em décadas passadas, pacientes do Brasil inteiro eram abandonados em hospitais de Bauru,
devido à proximidade da ferrovia.
Em razão disto, há 30 anos foi realizado um encontro entre trabalhadores da Saúde Mental na cidade
paulista que forneceu diretrizes
para as políticas públicas do setor,
em todo o país.
Com isso, o município se tornou precursor da implementação
de uma rede de atendimento psi-

quiátrico voltado à socialização
dos pacientes. Entretanto, toda
esta infra-estrutura com atividades substitutivas à internação, os
Centros de Atenção Psicossocial
(Caps) e as residências terapêuticas está sendo ameaçada pelo
atual governo. O Encontro foi
pautado na resistência e na busca
por novos caminhos para a saúde
mental.
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Fórum de medicalização da
vida é reativado na RMBH
O Fórum sobre Medicalização da Educação
e da Sociedade de Belo Horizonte e Região
Metropolitana foi reativado com uma agenda
de atividades intensa que está atraindo não só
profissionais da área de saúde, mas também
entidades de classe e representantes da sociedade.
O núcleo está sob coordenação da psicóloga
clínica e membro da Comissão de Psicologia
Escolar do Conselho Regional de Psicologia de
MG, Amanda Ferraz e pela colega de profissão
dela, Luciana Amorim.
Elas se reuniram com a diretoria do Sindicato
dos Farmacêuticos de Minas Gerais – Sinfarmig
em 18/10 para formalizar apoio e discutir ações
para o Fórum. O núcleo já iniciou uma série de
eventos para debater e ampliar o espaço de
diálogo acerca da medicalização da vida.
O grupo realizou conversas como a do
dia 21/10 na Livraria do Psicólogo sobre
os impactos da medicalização na rotina
das pessoas. O fenômeno da criação de
novas patologias e a produção de novos
medicamentos esteve em pauta no Fórum
em reunião ampliada na sede do Sinfarmig
em 07/11. Os integrantes formalizaram
parcerias com entidades em busca de
instrumentos que possam estruturar o
núcleo, colocar o debate na pauta dos
cidadãos e construir um trabalho de
conscientização sobre os riscos que o
hábito representa.
A Fafich foi palco de um Seminário
sobre Medicalização da Vida no dia 10/11
quando uma mesa redonda composta
por especialistas da UFMG, parceiros e
profissionais da área de saúde tratou das
várias abordagens, dos olhares e das práticas
sobre o assunto. O diretor do Sinfarmig,
Rilke Novato, que participa há alguns
anos deste debate está otimista quanto

ao alcance de um maior número de pessoas. Para
ele, é fundamental que os profissionais da saúde
estejam envolvidos e possam fazer novos estudos
e pesquisas. Amanda Ferraz acredita que é com
a diversidade de experiências e percepções que
os espaços de discussão serão criados. “É assim
que o processo de conscientização terá sentido e
poderemos combater a medicalização que hoje é
um problema que cresce muito rápido entre nós”,
argumentou.
Na capital mineira, o Fórum havia sido criado
em 2013 por representantes da área de saúde, mas
ficou inativo até desde dezembro do ano passado
quando voltou a ser pauta entre os profissionais. A
entidade existe em nível nacional e regional com
núcleos espalhados por várias partes do estado e
do Brasil.

Atuação de representantes regionais
elevam trabalho do Sinfarmig

A representação do Sindicato dos Farmacêuticos
de Minas Gerais – Sinfarmig no interior do Estado
vem se destacando nesta gestão. O diretor da entidade e presidente do Conselho Municipal de Saúde de
Bonfim, Celso Carmo de Jesus, participou da 9ª Conferência Municipal de Saúde da cidade com o tema
“Os desafios para o SUS que devemos ter” realizado
em quatro eixos: Atenção Básica, Vigilância em Saúde,
Saúde da Mulher e Gestão.
Participaram 132 delegados entre usuários e trabalhadores do SUS. Celso Carmo de Jesus e os farmacêuticos Flávia Malta Gomes e Péricles Gonçalves Júnior,
apresentaram propostas para a melhoria do sistema
de saúde pública municipal. As propostas aprovadas

foram incorporadas ao relatório final que irão constar
no Plano Municipal de Saúde de Bonfim.
O diretor do Sinfarmig abordou as dificuldades da
gestão do SUS neste momento de redução e congelamento dos financiamentos para ações sociais. Ele
citou a importância da participação ativa e efetiva da
população no controle social que fiscaliza e coopera
com a gestão do Sistema no âmbito municipal.

Ações contra o tabaco no Vale
Uma atividade em torno do dia Mundial Sem
Tabaco, estabelecido pela Organização Mundial de Saúde foi destaque no município de
São José do Jacuri, no Vale do Jequitinhonha.
Uma programação com palestras e dinâmicas
mobilizou profissionais de saúde e usuários
dos serviços públicos do município. O trabalho
foi coordenado pela diretora do Sinfarmig na
Regional Vale do Jequitinhonha e Mucuri, Stela
Maris Machado Alves Meira. O evento apresentou um diagnóstico sobre o tabagismo no município e realçou a Saúde Bucal e os problemas
relacionados ao Tabaco.
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Sinfarmig na 14ª edição de Congresso de
Farmácia e Bioquímica de Minas Gerais
A 14ª edição do Congresso de Farmácia e Bioquímica de Minas Gerais foi um momento especial de reflexão e debate sobre temas relevantes
para os profissionais da área. O evento reuniu
centenas de farmacêuticos em três dias de palestras sobre temas diversificados da área de saúde.
O Sindicato dos Farmacêuticos de Minas Gerais
– Sinfarmig participou como apoiador do evento.
O diretor Rilke Novato participou de um dos momentos um dos momentos mais relevantes para
os profissionais da área de Farmácia Clínica e Farmácia Comunitária. Como superintendente da
Vigilância Sanitária Estadual ele ministrou a mesa
redonda “Aplicação de vacinas em farmácias e
drogarias” ao lado da representante da Anvisa,
Tatiane de Almeida Jubé e da Coordenadora Es-

1ª Conferência Nacional de Vigilância
em Saúde é adiada para 2018

tadual do programa de Imunização, a Enfermeira
Sanitarista, Eva Lidia.
As abordagens permitiram enfatizar à importância da contribuição do segmento dos estabelecimentos farmacêuticos no processo de ampliação da imunização da população. A cobertura
vacinal é uma das demandas da pauta em nosso
país. A cada ano, em razão desta baixa cobertura
são registrados vários óbitos provocados por falta de acesso a vacinas.
O Congresso, organizado pelo Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais – CRFMG já
é uma tradição no calendário de eventos dos
profissionais farmacêuticos de todo o país. Nesta
edição, o destaque foi para a programação científica e o eixo central que exaltou a importância do
acompanhamento do farmacêutico na atenção
à saúde e ao bem estar do paciente no uso do
medicamento. O tema esteve em sintonia com o
momento da aprovação da lei 13021/2014, que
trata da farmácia como um estabelecimento de
prestação de serviços de saúde.

A 1ª Conferência Nacional de Vigilância em Saúde
(CNVS) teve de ser adiada para 2018. O evento, que
aconteceria de 28/11 a 1º de dezembro de 2017, teve
de ser remarcado para o próximo ano em razão de
problemas ocorridos durante o processo de licitação.
As empresas participantes entraram com recursos e
os prazos legais para a conclusão do processo licitatório inviabilizaram a realização da conferência na data
prevista causando prejuízos significativos aos organizadores.
A 1ª CNVS foi convocada por intermédio da Portaria do Ministério da saúde No- 1.017, de 11 de maio de
2016, cujo prazo para organização e contratação de
infra-estrutura seria suficiente para que não ocorressem tais imprevistos. O evento reuniria cerca de 2000

participantes na capital federal para discutir e criar
uma política nacional de fortalecimento das ações de
vigilância em saúde no SUS.
Estas conferências de Saúde são importantes espaços de mobilização social que resgatam o processo
histórico de construção do Sistema Único de Saúde.
Elas foram resultado do Movimento de Reforma Sanitária e da 8ª Conferência Nacional de Saúde, evento
de grande participação social e de conquista de direitos na área da saúde. O Conselho Nacional de Saúde – CNS organizador da Conferência acredita que o
adiamento da conferência por inviabilidade é um retrocesso, assim como ter de cancelá-la mesmo tendo
sido organizada em tempo hábil.
O Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais
– CESMG publicou nota criticando o cancelamento
da Conferência Nacional de Vigilância em Saúde e lamentando os prejuízos sociais e financeiros diante do
ocorrido. “O Controle Social da Saúde em Minas Gerais
reafirma a importância de continuar garantindo os
atuais direitos à saúde, a conquista de novos direitos e
não admite a retirada de nenhum direito já conquistado, sendo um deles a participação no poder decisório
da Política Pública de Saúde. Nesse sentido, reafirma
que não “abre mão” da realização da 1ª Conferência
Nacional de Vigilância em Saúde, tema caro à saúde
pública, principalmente face à atual conjuntura política na qual o país se encontra”.
O CESMG manifestou solidariedade ao CNS afirmando que espera que o Ministério da Saúde mantenha os Direitos à Saúde Pública, dentre eles o da Participação Popular, garantida na Constituição Federal
Brasileira de 1988, e da realização da 1ª Conferência
Nacional de Saúde na nova data aprovada de 27/02
a 02/3/2018. Informações sobre a Conferência no site
www.cnvs.org.br
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ACONTECEUAGENDASINFARMIG
Mesa SUS Contagem
A diretora do Sinfarmig, Christianne Jácome, representou a entidade na comissão de revisão do regulamento da Mesa Permanente de Negociação SUS de
Contagem no dia 14/08. A Comissão conta ainda com
representantes do Sindicato dos Trabalhadores da
Saúde (Sindsaúde), do Sindicato dos Médicos de Minas Gerais (Sinmed), do Sindicato dos Odontologistas
de Minas Gerais (SOMGE) e do Sindicato dos Servidores Públicos de Contagem (Sindiscon).
Simpósio Sbrafh
Os direitos trabalhistas, a terceirização e as distorções
na interpretação da jornada 12X36 foram alguns dos
assuntos abordados pela diretora do Sindicato dos
Farmacêuticos de Minas Gerais – Sinfarmig, Júnia
Lélis, no Simpósio de Farmácia Clínica Hospitalar de
Minas Gerais. O evento foi realizado no Centro Universitário Newton Paiva no dia 25/03 e atraiu dezenas
de estudantes e profissionais de Farmácia Hospitalar.

Sinfarmig no Rumo Certo
Os direitos trabalhistas, o papel do sindicato e a importância da sindicalização no processo de luta por
melhorias salariais da categoria foram os pontos
abordados pelo diretor do Sinfarmig, Rilke Novato,
no projeto Rumo Certo. O evento foi realizado no dia
05/10 no CRFMG para a entrega das carteiras profissionais aos farmacêuticos.
Fenafar
A terceira edição do Encontro Sul, Sudeste e Centro
Oeste de Sindicatos Farmacêuticos foi realizado entre os dias 19, 20 e 21/10, em Brasília. O evento promovido pela Federação Nacional dos Farmacêuticos
– Fenafar reuniu diretores de todas as regiões para
debater questões ligadas a categoria. A programação
contemplou desde a atualização do cenário político
até o debate sobre os ataques aos direitos dos trabalhadores.

Conferência Municipal de Saúde
Belo Horizonte realizou a 14ª Conferência Municipal
de Saúde entre os dias 8 e 10/06 de junho, no Minascentro, quando foram definidas as diretrizes para o
Plano Municipal de Saúde do SUS-BH nos próximos
quatro anos (2018-2021). O Sinfarmig participou
apoiando a resistência e a defesa incansável do SUS
público, de acesso universal, gratuito, de qualidade e
de responsabilidade social.
Conferência Estadual de Vigilância em Saúde
A 1ª Conferência Estadual de Vigilância – CEVS em
Saúde foi realizada no dia 26/09, no Minascentro com
tema “Direito, Conquistas e Defesa de um SUS Público de Qualidade”. O evento organizado pelo Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais - CESMG e
pela Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais
(SES MG) foi uma etapa preparatória para a 1ª CNVS e
contou com a participação da diretoria do Sinfarmig
no debate para a construção de uma Política Nacional de Vigilância em Saúde e ampliar o diálogo em
defesa do SUS.
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