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As solenidades de comemoração ao Dia do Farmacêutico, realizadas pelo CFF, 
atraem cada vez mais participantes. Tanto que o Memorial JK ficou pequeno 
para tantos convidados. A outorga da Comenda do Mérito Farmacêutico é o 
momento mais expressivo da festividade.

Este ano, durante a festa comemorativa, o CFF concederá também a Ordem do 
Mérito Farmacêutico Internacional a algumas autoridades do primeiro escalão.

Pelo jornalista Aloísio Brandão, editor.
Colaboraram a jornalista Veruska Narikawa e a estagiária Deborah Souza.

Apoio do farmacêutico Tarcísio Palhano, Asessor Técnico do CFF.

 O Dia do Farmacêutico (20 
de janeiro), no Brasil, nunca mais 
foi o mesmo, desde que o Conse-
lho Federal de Farmácia criou, em 
1998, por Resolução, a Comenda 
do Mérito Farmacêutico e passou 
a entregá-la a pessoas que colabo-
raram para o engrandecimento da 
profissão em solenidade realizada 
pelo próprio CFF, na data consa-
grada aos profissionais. O Dia ga-
nhou importância e a festividade 
do Conselho transformou-se em 
um ato de reconhecimento inter-
nacional.

 A cada ano, a solenidade 
consolida-se e adquire o status de 
grande evento. Conta com a par-
ticipação não só de autoridades 
de todos os escalões de todos os 
Poderes, lideranças farmacêuti-
cas brasileiras e de outros países, 
farmacêuticos, jornalistas, empre-
sários e outros convidados, mas 
também curiosos.
 “Estamos encantados”, dis-
seram, ao final da solenidade de 
2007, um casal de turistas que foi 
ao memorial JK, em Brasília, para 
assistir à solenidade, por ouvir 

falar de sua “beleza e profundida-
de”. No ano passado, o bandoli-
nista Hamilton de Holanda, um 
dos maiores músicos brasileiros 
da atualidade, emocionou o audi-
tório com a sua música vigorosa. 
Este ano, a atração musical fica-
rá a cargo da cantora lírica Janete 
Dornelas (soprano).
 PORQUE A SOLENIDADE 
CRESCE – O Presidente do CFF, o 
goiano Jaldo de Souza Santos, en-
fatiza que o órgão deu à data a re-
levância correspondente à impor-
tância da profissão. “Sentimo-nos 
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muito honrados com o interesse 
crescente que a nossa solenidade 
vem causando”, diz o Souza San-
tos, o criador da festividade.
 A evolução da solenidade 
em comemoração ao Dia do Far-
macêutico tem uma explicação: o 
crescimento da profissão. Se fosse 
uma profissão desacreditada, a co-
memoração não atrairia tanta gen-
te, o ato não repercutiria com igual 
intensidade, nem adquiriria o grau 
de importância que o reveste.
 A solenidade cresceu tanto, 
que o Memorial JK, onde vinha 
sendo realizada, ficou pequeno. 
Este ano, ela vai acontecer, no Au-
ditório Master do Centro de Con-
venções Ulysses Guimarães, em 
Brasília (DF). Terá início, às 19h30 
do dia 22 de janeiro, embora o Dia 
do Farmacêutico seja 20. Mas, este 
ano, cai num domingo, razão da 
prorrogação.
 COMENDA - O ponto mais 
expressivo da solenidade é a en-
trega da Comenda do Mérito 
Farmacêutico, uma homenagem 
concedida a personalidades que 
prestaram relevantes serviços à 
profissão farmacêutica, no Brasil. 
É a maior honraria outorgada no 
setor farmacêutico, no País, e foi 
criada, em 16 de janeiro de 1998, 
pela Resolução 323, do Conselho 
Federal.
 A Comenda é constituída de 
uma medalha e um diploma. Cada 
Estado brasileiro tem um home-
nageado. Para receber a honraria, 
o seu nome tem de ser indicado 
pelo Conselheiro Federal que re-
presenta aquela Unidade da Fede-
ração no Plenário do CFF. Em se-
guida, o Pleno aprova a indicação.
 Este ano, na festa comemora-
tiva do Dia do Farmacêutico, o CFF 
irá conceder, de forma especial, 

outra honraria: a Ordem do Mérito 
Farmacêutico Internacional. Irão 
recebê-la autoridades do primeiro 
escalão do Governo.
 ORDEM DO MÉRITO FAR-
MACÊUTICO INTERNACIONAL - A 
extinta Ordem Imperial do Cru-
zeiro, instituída por Decreto pelo 
Imperador Dom Pedro I, inspirou 
a criação da Ordem do Mérito Far-
macêutico Internacional.  Mas a 
concepção final da homenagem 
deu-se, no dia 26 de setembro de 
2007, em São Paulo (SP), durante 
a realização do 9º Congresso Inter-
nacional Analítica Latin América.
 A Ordem é destinada a pre-
miar profissionais merecedores de 
reconhecimento. É um estímulo 
à prática de ações dignas, e des-
taca serviços louváveis e virtudes 
cívicas. Pode ser conferida a pes-
soas físicas ou jurídicas, brasilei-
ras ou de outros países, além de 
instituições que, de alguma forma, 
tenham contribuído para o cresci-
mento e fortalecimento da profis-
são farmacêutica.
 A insígnia é uma estrela de 
cinco pontas esmaltadas em bran-
co e orladas de metal dourado. No 
centro, em campo branco, encon-
tra-se a serpente, envolta no cálice 
do saber, e uma guirlanda verde 
esmaltada em branco. Na circun-
ferência, em círculo preto, vem a 
legenda “Mérito Farmacêutico In-
ternacional”, em ouro polido. No 
reverso na circunferência, em cír-
culo dourado, há outra legenda: 
“Toda Honra e Toda Glória Sejam 
Dadas a Deus”, e, no interior do 
círculo, a assinatura Conselho Fe-
deral de Farmácia, em ouro poli-
do.
 A Ordem do Mérito Interna-
cional é concedida em seis graus 
distintos: Grande Colar, Grã-Cruz, 
Grande Oficial, Comendador, Ofi-
cial e Cavaleiro. A admissão e a 
promoção na Ordem obedecem 
aos seguintes critérios: Grande 

Colar - destinado exclusivamente 
aos Ministros de Estado e Chefes 
de Estado em circunstância que 
justifique o especial agraciamen-
to. Grã-Cruz - a Presidentes e Ex-
Presidentes do Conselho Federal 
de Farmácia, Presidente do Poder 
Legislativo, Presidentes das Cor-
tes Supremas de Justiça, Embaixa-
dores, Governadores, Almirantes, 
Marechais, Marechais-do-Ar, Al-
mirantes-de-Esquadra, Generais-
de-Exército, Tenentes-Brigadeiros 
e outras personalidades de hie-
rarquia equivalente. Grande Ofi-
cial – concedida a Presidentes 
e Ex-Presidentes dos Conselhos 
Regionais de Farmácia, demais 
Oficiais-Generais, Comandantes 
e Ex-Comandantes de Unidades 
Militares, Presidentes de Associa-
ções Científicas ou Comerciais, 
Reitores de Universidades e ou-
tras personalidades de hierarquia 
equivalente. Comenda – a autores 
de projetos científicos ou sociais, 
Diretores das Escolas de Farmá-
cia, Diretores e Conselheiros dos 
Conselhos Federal e Regionais de 
Farmácia, Oficiais Superiores das 
Forças Armadas e outras persona-
lidades de hierarquia equivalente. 
Oficial – outorgada a co-autores 
de projetos científicos ou sociais, 
demais oficiais das Forças Arma-
das, escritores e autores de livros, 
professores de Universidades e 
outras personalidades de hierar-
quia equivalente. Cavaleiro - a 
funcionários dos Conselhos Fede-
ral e Regionais de Farmácia, gra-
duados farmacêuticos das Forças 
Armadas, professores de cursos 
secundários e outras personalida-
des de hierarquia equivalente.

 Em 2008, os homenageados 
com a Ordem do Mérito Farma-
cêutico Internacional e a com a 
11ª Edição da Comenda do Mé-
rito Farmacêutico serão os se-
guintes:
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Luiz Inácio Lula da Silva,
Presidente da República

 Quando ainda estava em campanha, o candidato a Presidência da 
República, Luiz Inácio Lula da Silva, anunciara, como uma de suas bandei-
ras, a implantação do programa Farmácia Popular do Brasil, como uma das 
medidas para facilitar o acesso da população aos medicamentos. Já criado o 
programa, os seus estabelecimentos, hoje, em número de 400, expandiram-
se para a rede privada, através de convênios, e funcionam sob a responsabi-
lidade de dois farmacêuticos por farmácia, oferecendo medicamentos a pre-
ços de custo. O fracionamento de medicamentos foi outra política instituída 
pelo Presidente Lula, com o mesmo objetivo. E o seu pressuposto legal são 
os serviços farmacêuticos.

 Por outro lado, o Ministério da Saúde dá novos passos, com vis-
tas a organizar a assistência farmacêutica, com foco nos serviços profis-
sionais, no SUS (Sistema Único de Saúde). Há toda uma orientação do 
Presidente Lula, no sentido de que o Governo promova transformações 
na saúde. Esta orientação é recebida, no primeiro e segundo escalões, 
como uma busca pelo fortalecimento da assistência farmacêutica, enten-
dida não como a fria distribuição do medicamento sem os serviços far-
macêuticos, mas agregada aos cuidados profissionais. O Presidente Lula 
adotou, também, a Política Nacional de Práticas Integrativas e Comple-
mentares, no SUS, reconhecendo as manifestações populares na saúde 
e a chamada medicina não-convencional. O uso de plantas medicinais, 
fitoterapia, homeopatia e acupuntura está autorizado, e o farmacêutico 
está legal, técnica e cientificamente apto a atuar nessas especialidades.
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Dr. Nelson Azevedo Jobim,
Ministro da Defesa

 Quando se fala o nome de Nelson Jobim, pensa-se em 
democracia. Gaúcho de Santa Maria, Jobim é advogado pela 
Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul, em Porto Alegre. Foi professor adjunto de Direito Pro-
cessual Civil e outras disciplinas do Departamento de Direito 
da Universidade Federal de Santa Maria. Foi, ainda, professor 
da Escola Superior de Magistratura da Associação dos Juízes 
do seu Estado e é professor-adjunto da Fundação Universida-
de de Brasília.

 Entrou para a política, como Deputado Federal. Na 
Assembléia Nacional Constituinte, teve participação ativa, 
ocupando relatorias e, também, a liderança do seu Partido, o 
PMDB. Foi Ministro da Justiça e Presidente do Supremo Tribu-
nal Federal. Político experiente, lutador incansável em defesa 
dos princípios democráticos, Jobim é o Ministro da Defesa.
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Embaixador Celso Amorim,
Ministro das Relações Exteriores

 Homem de diálogo, o Ministro Celso Amorim nunca 
vê como esgotadas as possibilidades para uma negociação. 
A sua capacidade de conciliação o fez um nome importante 
para as Relações Exteriores, no Brasil. Foi Embaixador, em 
Londres; representante permanente do País junto à Orga-
nização das Nações Unidas e demais organismos interna-
cionais, em Genebra, e Presidente do Conselho de Admi-
nistração da Organização Internacional do Trabalho.

 Um dos nomes mais cristalizados na diplomacia in-
ternacional, o Embaixador Celso Amorim, paulista de San-
tos, ocupa o cargo de Ministro das Relações Exteriores, 
pela segunda vez, depois de atuar em diversas funções, no 
Itamarati. É premiado, no mundo inteiro.
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Dr. José Gomes Temporão,
Ministro da Saúde

 O médico José Gomes Temporão tem uma complexa 
formação acadêmica e grande experiência prática. Médico for-
mado pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro, o Dr. Temporão especializou-se em Doenças 
Tropicais e se tornou mestre em Saúde Pública e doutor em 
Medicina Social. Dedicou grande parte de sua vida à ativida-
de acadêmica, principalmente, na Escola Nacional de Saúde 
Pública, onde é pesquisador titular.

 O Dr. José Gomes Temporão teve atividade política 
expressiva no Movimento da Reforma Sanitária Brasileira, 
ao lado de Sérgio Arouca, David Capistrano e outros. Como 
gestor público, ocupou os cargos de Secretário Nacional de 
Atenção à Saúde, do Ministério da Saúde, e Presidente do 
Instituto Vital Brazil. Publicou e organizou livros e dirigiu, 
ainda, outras organizações sanitárias. Agora, tem diante de 
si o maior desafio de sua vida: ser Ministro da Saúde, cargo 
que vem ocupando com sabedoria. Há palavras que não 
saem do contexto vocabular do Ministro Temporão. São 
elas: planejamento em saúde, desenvolvimento tecnológi-
co, reforma do Estado e saúde pública.
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Almirante-de-Esquadra 
Júlio Soares de Moura Neto,

Comandante da Marinha

 Os cursos da Escola Naval, de Aperfeiçoamento de 
Comunicações para Oficiais, do Comando e Estado-Maior, da 
Escola Superior de Guerra Naval, entre outros, além do amor 
à Marinha e de sua liderança nata, construíram a carreira do 
Almirante-de-Esquadra Júlio Soares de Moura Neto.

 Atuou como Comandante do Contratorpedeiro Mariz 
e Barros, do Primeiro Esquadrão de Contratorpedeiros, do 6º 
Distrito Naval, da 1ª Divisão da Esquadra, do Centro de Instru-
ção Almirante alexandrino. Também, como Chefe do Estado-
Maior de Operações Navais. O Almirante-de-Esquadra Júlio 
Soares de Moura Neto é o Comandante da Marinha.
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General-de-Exército 
Enzo Martins Peri,
Comandante do Exército

 Em 1960, o carioca Enzo Martins Peri incorporou-
se às fileiras do Exército e dedicou toda a sua vida a essa 
Força. Dois anos depois, foi declarado Aspirante-a-Oficial 
da Arma de Engenharia, na Academia Militar das Agulhas 
Negras. Possui os cursos de Engenheiro de Fortificação e 
Construção, do Instituto Militar de Engenharia, da Escola 
de Aperfeiçoamento de Oficiais e o de Comando e Estado-
Maior. Como Oficial Superior, desempenhou as funções de 
instrutor da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, Co-
mandante da 9ª Companhia de Engenharia de Combate, 
Chefe de Seção do Estado-Maior Geral do 1º Grupamento 
de Engenharia de Construção, entre outras.

 O General-de-Exército Enzo Martins Peri, também, 
comandou o 9º Batalhão de Engenharia de Construção, em 
Cuiabá, e, em seguida, chefiou o Estado-Maior do Comando 
do 2º Grupamento de Engenharia de Construção e o Estado 
Maior do Comando da 12ª Região Militar, ambos sediados, 
em Manaus. Depois, já como General-de-Divisão, exerceu 
o Comando da 2ª Região Militar. Em 31 de março de 2003, 
foi promovido a General-de-Exército e nomeado Chefe do 
Departamento de Engenharia de Construção. Em 2007, o 
General-de-Exército Enzo Martins Peri assumiu o Comando 
do Exército.
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Tenente-Brigadeiro-do-Ar
Juniti Saito,

Comandante da Aeronáutica

 O paulista Juniti Saito devotou toda a sua vida à Aero-
náutica. Fez os cursos de Formação de Oficiais Aviadores, de 
Aperfeiçoamento de Oficiais, o Superior de Comando e Esta-
do-Maior e o de Política e Estratégia Aeroespacial da Ecemar 
(Escola de Comando e Estado-Maior da Aeronáutica), além 
do Curso Operacional de Piloto de caça e o Curso de Piloto 
Operacional em Transporte Aéreo. Possui experiência de 6 mil 
horas de vôo e pilotou 12 diferentes aeronaves, entre as quais 
o F-103 e o Mirage III.

 O Tenente –Brigadeiro-do-Ar Juniti Saito ocupou todas 
as funções inerentes à unidade aérea de caça no 1º / 14º Gru-
po de Aviação, em Canoas (RS). Foi Chefe de Operações e Co-
mandante do Segundo Esquadrão do Grupo de Transportes 
Especiais, Instrutor da Escola de Comando e Estado-Maior da 
Aeronáutica, Adido Aeronáutico junto à Embaixada do Brasil, 
na Inglaterra, e acreditado junto aos Governos da Suécia e 
da Noruega. Também, chefiou o Estado-Maior do Comando-
Geral-do-Ar. Foi, ainda, Comandante-Geral de Operações, até 
assumir a Chefia do Estado-Maior da Aeronáutica. 
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 Não é sem motivo que várias pesquisas de opinião apontaram o Corpo de Bom-
beiros como uma das instituições mais acreditadas, no Brasil. Desde a sua fundação, 
em 30 de abril de 1860, a Corporação cristalizou, junto à sociedade, uma opinião que 
jamais foi maculada: a de organização em defesa da vida.

 O Conselho Federal de Farmácia tem um apreço muito grande pelos Bombeiros 
e, aqui, presta uma homenagem à corporação que, em todas as solenidades do Dia 
do Farmacêutico, esteve presente, para garantir a nossa segurança, durante a nossa 
festividade. O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, 
Coronel Jose Anício Barbosa Junior, recebe a Comenda do Mérito Farmacêutico.

Coronel Jose Anício Barbosa Junior,
Comandante Geral do Corpo de
Bombeiros Militar do Distrito Federal

Corpo de Bombeiros Militar
do Distrito Federal
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Sr. Antônio Waldez
Góes da Silva,

Governador do Estado do Amapá

 A primeira providência que o Sr. Antônio Waldez Góes 
da Silva, 46 anos, adotou, ao assumir o cargo de Governa-
dor do Amapá, pela segunda vez, foi modernizar a máquina 
administrativa e buscar ações que conciliem a preservação 
ambiental ao desenvolvimento. Um exemplo é a criação de 
políticas de exploração sustentável dos recursos naturais do 
Estado, que possui 94% de sua cobertura vegetal intocada.

 Nesse sentido, ele criou, ainda, o Corredor de Biodi-
versidade, com dez milhões de hectares, e instituiu marcos 
regulatórios, como das Florestas de Produção. Mas o seu Go-
verno sinaliza, também, para o fortalecimento da saúde públi-
ca, com a inclusão dos serviços farmacêuticos.
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 Desde a sua mais tenra idade, o Dr. Demóstenes Torres 
manifesta uma impressionante capacidade de ocupar a dian-
teira dos seus grupos, de estar à frente dos fatos. Advogado, 
foi professor de Língua Portuguesa e de Direito Penal e Pro-
cessual, além de Delegado de Polícia, Promotor de Justiça e 
Procurador-Geral de Justiça de Goiás.

 A popularidade o levou à política, atividade em que faz 
uma carreira brilhante como Senador. É um dos “cabeças” do 
Congresso Nacional e tem atuação impecável, em Plenário, 
nas Comissões e como Procurador Parlamentar daquela Casa. 
Além dos grandes saberes nas áreas jurídica e política, o Dr. 
Demóstenes é um homem de profunda sensibilidade, diante 
das causas da saúde e da Farmácia, em especial.

Dr. Demóstenes Lázaro
Xavier Torres,
Advogado,
Senador da República (Goiás)
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 O senso de bem-estar social sempre pautou a vida do 
Dr. Serafim Corrêa. Amazonense de Manaus, formou-se em 
Economia pela Universidade Federal do Amazonas e foi audi-
tor da Receita Federal e professor da ESAF (Escola de Admi-
nistração Fazendária). É autor de quatro livros, entre eles “A 
Zona Franca de Manaus – História, Mitos e Realidade”.

 Em 1986, entrou para a política e, em 2004, elegeu-
se Prefeito de Manaus. A sua gestão é marcada pelo esforço 
governamental no combate às desigualdades sociais e pelo 
oferecimento de bons serviços em áreas essenciais, como a 
Educação, a Saúde e a Segurança. A assistência farmacêutica 
é uma de suas prioridades.

Dr. Serafim Fernandes Corrêa,
Economista,

Prefeito do Município de Manaus
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 O químico-farmacêutico, professor Dr. Andrés Ama-
rilla, é um grande interlocutor dos farmacêuticos brasileiros 
com os paraguaios e, de resto, de todos os sul-americanos. 
O Conselho Federal de Farmácia tem em Dr. Amarilla uma 
referência em competência e saber. Doutor em Bioquímica e 
Diretor da Faculdade de Ciências Químicas da Universidade 
Nacional de Assunção, construiu a sua carreira entre o univer-
so acadêmico e a prática farmacêutica.

 O Dr. Andrés Amarilla foi o Chefe do Laboratório de 
Análises Clínicas do Instituto de Previdência Social e do La-
boratório do Hospital Militar. A sua presença, no Brasil, deixa 
felizes os diretores do CFF e sinaliza para a expansão das fron-
teiras de amizade do órgão.

Professor Doutor
Andrés Amarilla,
Químico-farmacêutico (Paraguai)
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 Um homem com fome de justiça social. Isto é o mínimo 
que se pode dizer de uma das maiores lideranças brasileiras 
na saúde, o Dr. Francisco Batista Júnior, reeleito Presidente do 
Conselho Nacional de Saúde (CNS), no dia 13 de dezembro 
de 2007. Norte rio-grandense, graduou-se em Farmácia, com 
especialização em Indústria, pela Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte. É pós-graduado em Tecnologia e Contro-
le de Qualidade de Medicamentos e atua como farmacêutico 
(concursado) do Hospital Giselda Trigueira, em Natal, espe-
cializado em doenças infecto-contagiosas.

 O Dr. Francisco Júnior foi fiscal do exercício profissio-
nal do Conselho Regional de Farmácia do seu Estado e dirigiu 
o Sindicado dos Trabalhadores em Saúde e a Central Única 
dos Trabalhadores potiguares. Construiu a sua carreira na 
busca sem trégua por justiça social. Homem de debates, tem 
uma visão aguda das questões sociais e sanitárias brasileiras, 
e por elas luta, incansavelmente.

Dr. Francisco Batista Júnior,
Farmacêutico-industrial 

(Rio Grande do Norte)
Presidente do Conselho

Nacional de Saúde
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 “Não há saúde sem assistência farmacêutica”. A frase 
é de um dos maiores aliados dos farmacêuticos goianos, o 
médico e Secretário de Saúde de Goiás, Dr. Cairo Alberto de 
Freitas. A frase reflete a política pública que ele adotou para a 
saúde do seu Estado. Em pouco tempo, ele ampliou o núme-
ro de farmacêuticos e expandiu os serviços profissionais nas 
ações de Governo.

 O Dr. Cairo de Freitas é amigo pessoal do Presidente 
do CFF, Dr. Jaldo de Souza Santos, que sempre o convida a 
participar de reuniões para discutir assuntos relacionados 
ao tema assistência farmacêutica no serviço público. O Se-
cretário de Saúde é o primeiro a chegar e vem com propos-
tas para os farmacêuticos. A sua humildade, permanente 
serenidade e interesse pela causa farmacêutica, associados 
à sua competência e vontade política de realizar um grande 
trabalho na saúde, o trazem a Brasília como homenageado 
com o Mérito Farmacêutico.

Dr. Cairo Alberto de Freitas,
Médico
Secretário de Saúde do Estado de Goiás
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 O Dr. Dirceu Barbano é uma luz farmacêutica dentro 
do Ministério da Saúde. É o homem a quem o Governo confia 
a organização da assistência farmacêutica na saúde pública. 
E dele, os farmacêuticos brasileiros e o Conselho Federal de 
Farmácia muito esperam. Farmacêutico pela PUC de Campi-
nas, com especialização em Biofarmacognosia, o Dr. Dirceu 
Barbano dirige o Departamento de Assistência Farmacêutica 
e é o Secretário Substituto de Ciência, Tecnologia e Insumos 
Estratégicos do Ministério da Saúde.

 Antes, foi Secretário de Saúde do Município de São 
Carlos (SP) e professor na Faculdade de Farmácia da mesma 
PUC de Campinas. Em 1992, ele enriqueceu o Plenário do CFF, 
quando foi Conselheiro Federal pelo Estado de São Paulo.

Dr. Dirceu Brás Barbano,
Farmacêutico (São Paulo)

Diretor do Departamento de Assistência
Farmacêutica do Ministério da Saúde



34 Pharmacia Brasileira - Novembro/Dezembro 2007

 Uma brava soldada da assistência farmacêutica. É o 
mínimo que se pode dizer da Promotora de Justiça no Estado 
do Pará, a Dra. Aline Tavares Moreira. Com sensibilidade, fir-
meza e poder conciliador, ela consegue perceber esta prática 
profissional como uma necessidade para a manutenção da 
qualidade de vida da população. Vê ainda o grande alcance 
social nos serviços farmacêuticos.

 Bacharel em Direito pela Universidade Federal do Pará, 
com pós-graduação em Direito Civil e Processual Civil, a Dra. 
Aline Tavares foi a Coordenadora das Promotorias de Justi-
ça de Marabá, Município onde ela foi presença marcante no 
contexto farmacêutico, vez que apoiou decisivamente a ini-
ciativa do Conselho Regional de Farmácia do Pará e Amapá, 
de implantar o Termo de Ajustamento de Conduta (PAC) que 
resultou na assistência farmacêutica plena, no Município.

Dra. Aline Tavares Moreira,
Advogada,
Promotora de Justiça no Estado do Pará



 Pharmacia Brasileira - Novembro/Dezembro 2007 35

 A vida do Professor Dr. Ângelo Roberto Antoniolli, Vi-
ce-Reitor da Universidade Federal de Sergipe, é a expressão 
fiel do ensino farmacêutico, tanto que ele a dedicou inten-
samente à atividade docente. Farmacêutico com mestrado e 
doutorado em Farmacologia, o Dr. Antoniolli ingressou na ati-
vidade docente como professor adjunto do Departamento de 
Fisiologia da UFSE, onde implantou o Laboratório de Farma-
cologia de Produtos Naturais na área da dor e da inflamação.

 Na mesma Universidade, foi o Chefe do Departamen-
to de Fisiologia e Diretor do Centro de Ciências Biológicas e 
da Saúde. Orientou várias teses de dissertação de mestrado 
e doutorado, publicou trabalhos em periódicos nacionais e 
internacionais indexados e recentemente fundou o Curso de 
Mestrado em Farmácia e ajudou a implantar a Farmácia-Viva 
na Colônia Treze, no Município de Lagarto, em Sergipe.

Prof. Dr. Ângelo Roberto 
Antoniolli,

Farmacêutico-Industrial,
Vice-reitor da Universidade

Federal de Sergipe
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 O Dr. Almino Fernandes de Amorim é uma referência 
para a Farmácia, no Rio Grande do Norte. Farmacêutico pela 
Faculdade de Farmácia e Odontologia de Natal, especializou-
se em Microbiologia, em Micologia Médica e em Helminto-
logia. É professor titular aposentado do Departamento de 
Microbiologia e Parasitologia da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte. Na Faculdade de Farmácia da mesma 
Universidade, foi professor de Parasitologia, Microbiologia e 
Enzimologia Industrial, e de Exames Microbiológicos e Mico-
logia.

 Fora do ambiente acadêmico, manifestou grande lide-
rança e prestígio. O Dr. Almino Fernandes presidiu o Conse-
lho Regional de Farmácia do seu Estado, dirigiu o Laboratório 
Central de Saúde Pública norte rio-grandense, e atuou na re-
organização e implantação do Laboratório Central de Saúde 
Pública do Estado.

Dr. Almino Fernandes
de Amorim,
Farmacêutico (Rio Grande do Norte)
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 Mineiro de Araguari e residente, no Distrito Federal, 
farmacêutico-bioquímico formado pela Escola de Farmácia 
da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), o Dr. Alvacir 
Machado Rodrigues é um homem devotado à profissão. Es-
pecializou-se em Controle de Infecção Hospitalar, em Admi-
nistração Hospitalar e em Análises Clínicas. Realizou cursos 
de treinamentos militares, como o de Formação de Oficiais 
Farmacêuticos do Exército.

 O Dr. Alvacir Machado é o Chefe da Divisão de Clínicas 
e do Fundo Social do Exército, além de Presidente da Comis-
são de Controle de Infecção Hospitalar, funções desenvolvi-
das no Hospital Geral de Brasília. Antes (de 2004 a 2007), foi 
professor de Bioquímica Clínica da Uniplan (Centro Universi-
tário Planalto do Distrito Federal).

Dr. Alvacir Machado Rodrigues,
Farmacêutico-bioquímico

(Distrito Federal)
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Dra. Analice Carvalho Costa,
Farmacêutica (Ceará)

 O que há entre a farmacêutica Dra. Analice Carvalho 
Costa e a Farmácia é um caso de paixão. Graduada em Farmá-
cia pela Universidade do Ceará (UFCE), especializou-se em 
Farmácia Hospitalar para o Controle de Infecção Hospitalar 
pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e fez mes-
trado em Saúde Pública, também, pela UFCE. É co-autora de 
vários livros, entre eles “Saber docente construído pela refle-
xão coletiva da prática” e “Normatização do Uso Racional de 
Antimicrobianos”.

 A Dra. Analice Carvalho Costa é servidora pública da 
Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), mas foi ce-
dida oficialmente para exercer o cargo de Gerente da Célula 
de Assistência Farmacêutica na Secretaria Municipal de Saú-
de de Fortaleza. Até recentemente, foi professora do Curso 
de Farmácia da Universidade de Fortaleza, onde ministrou as 
disciplinas Farmácia Hospitalar e Vigilância Sanitária.
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 O nome da farmacêutica Dra. Anette Kelsei Partata 
sempre esteve associado ao resgate da farmácia comunitá-
ria pelo farmacêutico e ao fortalecimento da profissão. Far-
macêutica-bioquímica pela Universidade Federal de Goiás, a 
Dra. Anette é mestre em Saúde Pública pela Escola Nacional 
de Saúde Pública de Cuba e doutoranda em Tecnologia Nu-
clear no Instituto de Pesquisas Energéticas da Universidade 
de São Paulo (USP).

 Todos os conhecimentos que acumulou, ela busca 
transferir, através de sua atividade docente. É professora de 
Farmacologia e Farmacotécnica junto ao Instituto Tocanti-
nense Presidente Antônio Carlos. A Dra. Anette atua, ainda, 
como farmacêutica do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) 
de Araguaína, no Tocantins.

Dra. Anette Kelsei Partata,
Farmacêutica-bioquímica (Tocantins)
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 O farmacêutico-bioquímico e professor Dr. Antônio 
José Paniago Neto é um profissional de grande bagagem 
técnica e intelectual. Formado pela Universidade Federal do 
Mato Grosso do Sul. Especializou-se em Saúde Pública e em 
Hematologia e fez o MBA em Gestão Empresarial. É, ainda, 
Mestre em Saúde Coletiva e professor do Curso de Farmácia 
da Faculdade Estácio de Sá de Campo Grande (MS).

 Até o ano de 2001, o Dr. José Paniago dirigiu o Labora-
tório Central de Mato Grosso do Sul (Lacen) e foi Vice-presi-
dente e Presidente do Conselho Regional de Farmácia do seu 
Estado.

Dr. Antônio José Paniago Neto,
Farmacêutico-bioquímico
(Mato Grosso do Sul)
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 O Dr. Antônio Pinheiro Gaspar procurou, durante toda 
a sua vida, conciliar as suas atividades farmacêuticas, docen-
tes, empresariais e a sua liderança política. Graduado farma-
cêutico-bioquímico pela Faculdade de Farmácia e Odontolo-
gia de São Luis (MA), ensinou Química Analítica na mesma 
Faculdade, na condição de professor assistente e, depois, 
como professor adjunto. Foi Diretor do Centro de Ciências da 
Saúde e do Centro de Ciência e Tecnologia, ambos da Univer-
sidade Federal do Maranhão, e coordenou a área médica da 
Fundação Universidade do Maranhão.

 Fora do ambiente universitário, o Dr. Antônio Pinhei-
ro Gaspar trilhou pelos caminhos políticos. Foi Presidente do 
Conselho Regional de Farmácia do Maranhão e Deputado Fe-
deral Constituinte, quando presidiu a Comissão de Ciência e 
Tecnologia e Comunicação da Câmara. Atualmente, é empre-
sário do setor farmacêutico como proprietário do Laboratório 
Gaspar.

Dr. Antônio Pinheiro Gaspar,
Farmacêutico-bioquímico (Maranhão)
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 Com 30 anos de experiência nas áreas de produção, 
qualidade e logística nas indústrias química e farmacêutica, 
o farmacêutico-bioquímico e industrial Carlos Santarem traz, 
ainda, uma volumosa bagagem de conhecimentos teóricos e 
filosóficos. Ele tem MBA em Gestão da Qualidade Total pela 
Fundação Getúlio Vargas e é professor de cursos de pós-gra-
duação nos temas de Boas Práticas, Gestão da Qualidade e 
outros.

 A política farmacêutica também movimenta a sua vida. 
Foi Presidente e depois Secretário-Geral do Conselho Regio-
nal de Farmácia do Rio de Janeiro. Atua, ainda, como respon-
sável técnico de uma empresa de consultorias. O treinamento 
profissional é outra especialização do Dr. Carlos Santarem.

Dr. Carlos Alberto
Santarem Santos,
Farmacêutico-bioquímico e industrial
(Rio de Janeiro)
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 A Drª Carmen Iris Tolentino eleva a Farmácia Hospitalar, 
no Estado do Tocantins, com a sua qualidade profissional, com a 
sua capacidade administrativa e com o seu tino político. Farma-
cêutica-bioquímica pela Universidade Federal de Goiás e especia-
lista em Farmácia Clínica e Hospitalar, foi responsável pela es-
truturação da Farmácia do Hospital Comunitário de Palmas, hoje, 
Hospital Geral de Palmas.

 A Drª Carmen foi, também, Secretária de Saúde, Diretora 
do Hospital Municipal de Araguatins (TO), além de Coordenadora 
de Sangue e Hemoderivados da Secretaria de Saúde do Tocantins. 
De 2000 a 2006, assumiu a presidência do Conselho Regional de 
Farmácia do Estado, cargo que ocupou por quatro mandatos con-
secutivos.

Drª. Carmen Iris Tolentino,
Farmacêutica-bioquímica (Tocantins)
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 Nada marca mais a vida do farmacêutico, professor e 
doutor Elio Hideo Babá do que o conhecimento. Graduado 
em Farmácia pela Universidade Federal de Minas Gerais, fez 
mestrado e doutorado em Bioquímica e Imunologia e pós-
doutorado na Universidade de Kioto (Japão).  Aposentou-se 
como Professor Associado I pela Universidade Federal de 
Ouro Preto (UFOP).

 O professor doutor Elio Hideo tem experiências em 
Bioquímica e Biologia Molecular, atuando nos temas Biolo-
gia Molecular de Hepatite B, entre outros. No ensino, tanto 
na graduação, quanto na pós-graduação, ele foi professor de 
Bioquímica Básica e Biologia Molecular e de Bases Molecu-
lares da Célula, Métodos Bioquímicos e Biologia Molecular, 
além de outras disciplinas.

Professor Doutor
Elio Hideo Babá,
Farmacêutico (Minas Gerais)
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 O Estado de Rondônia tem na professora Eulália Gon-
çalves de Aquino uma fortaleza, quando o assunto é Farmá-
cia-Bioquímica. Graduada como farmacêutica na modalidade 
Bioquímica, ela fez mestrado em Doenças Tropicais e é dou-
toranda em Biologia Experimental. Atuou como analista clí-
nica plantonista do Hospital Tropical de Rondônia e é docen-
te concursada da Universidade Federal de Rondônia (UNIR), 
onde é responsável pelas disciplinas Parasitologia, Microbio-
logia e Imunologia para os cursos de Enfermagem e Ciências 
Biológicas, como também de Métodos Laboratoriais para o 
curso de Medicina.

 É, ainda, sócia-proprietária do Laboratório Analisa, 
membro da Comissão de Ensino do Conselho Regional de 
Farmácia de Rondônia / Acre e Vice-chefe do Departamento 
de Medicina da UNIR. Foi Coordenadora do primeiro curso de 
Citologia Clínica do Estado de Rondônia.

Professora Eulália
Gonçalves de Aquino,

Farmacêutica-bioquímica (Rondônia)
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 Uma missão de vida: ensinar, transferir conhecimen-
tos. São mais de 30 anos dedicados ao ensino farmacêutico. 
Formado pela Faculdade de Farmácia e Bioquímica do Espí-
rito Santo (Fafabes), o farmacêutico-bioquímico Dr. Henrique 
Pereira é especialista em Metodologia do Ensino Superior e 
mestre em Educação Médica.

 Deu início à carreira como auxiliar de ensino. Depois, 
foi assistente, até que, em 1976, tornou-se titular da disciplina 
de Farmacotécnica, atividade que exerceu, até o ano de 2006. 
Por dois mandatos, foi Diretor da Faculdade de Farmácia e 
Bioquímica do Espírito Santo e do Laboratório de Indústria 
Farmacêutica da Secretaria de Saúde do Estado. Ocupou a 
Vice-presidência do Conselho Regional de Farmácia do Espí-
rito Santo, em 1977; a Presidência, em 1978, e foi Conselheiro 
efetivo do órgão, por seis anos. Atualmente, aos 69 anos, é 
técnico ativo da Vigilância Sanitária.

Dr.  Henrique Pereira,
Farmacêutico-bioquímico
(Espírito Santo)
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 Reconhecida pelos relevantes serviços prestados à 
profissão farmacêutica, a professora Ilza Martha de Souza já 
foi homenageada diversas vezes. É farmacêutica pela Faculda-
de de Farmácia da Universidade do Oeste Paulista, onde cur-
sou habilitações em Saúde Pública – Análises Clínicas e em 
Indústria de Alimentos – e se especializou em Metodologia 
do Ensino Superior. É especialista, também, em Manipulação 
Magistral Alopata pela Associação Nacional de Farmacêuti-
cos Magistrais e mestranda em Ciências da Saúde pela Uni-
versidade de Cuiabá (UNIC).

 A professora Ilza Martha de Souza exerce atividades no 
magistério superior, desde 1983. Em 1991, assumiu a coor-
denação do primeiro curso de Farmácia e Bioquímica do Es-
tado do Mato Grosso, na Universidade de Cuiabá. Participou 
do Programa Estadual de Fitoterápicos, Plantas Medicinais e 
Aromáticas – Fitoplama, e compartilhou conhecimentos em 
assessorias técnicas junto à Comissão de Ensino do Conselho 
Federal de Farmácia. Atualmente, é Secretária da Associação 
Brasileira de Ensino de Farmácia e Bioquímica (Abenfarbio).

Professora Ilza
Martha de Souza,

Farmacêutica-bioquímica e industrial
(Mato Grosso)
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 A paixão pela Farmácia pode levar o profissional por 
diversos caminhos. O farmacêutico José Aparício Funck se-
guiu o caminho da docência. Graduado pela Universidade 
de Santa Maria (RS), começou, na instituição, a sua carreira 
de professor. Chegou a Coordenador do Curso de Farmácia e 
Bioquímica, Chefe do Departamento de Farmácia Industrial e 
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Farmácia da 
mesma Universidade.

 Aliando docência e administração, foi Coordenador 
no Centro Universitário Franciscano e, ali, criou o Laborató-
rio de Controle de Qualidade de Medicamentos. Foi professor 
na Universidade Católica de Pelotas e, até 2007, coordenava 
a Subcomissão de Excipientes e Adjuvantes da Farmacopéia 
Brasileira. A docência não tirou do farmacêutico a alma curio-
sa de estudante, o que o leva a buscar permanentemente no-
vos conhecimentos. É mestre em Farmácia pela Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, doutor e pós-doutor pela Phi-
ladelphia College of Pharmacy and Science e membro do International 
Health Expert Committee of the United States Pharmacopoeia (USP).

Professor Doutor
José Aparício Funck,
Farmacêutico-industrial
(Rio Grande do Sul)
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 Na pequena Pindoretama, cidade do interior do Ceará, 
nasceu o farmacêutico-bioquímico José Arimatéia Dantas Lo-
pes. Graduado pela Universidade Federal do Ceará e pesqui-
sador incansável de Química Orgânica, tornou-se mestre em 
Química e doutor em Ciências pela Unicamp (Universidade 
de Campinas).

 No Estado do Piauí, optou por ministrar o ensino de 
Química, na Universidade Federal. Foi Chefe de Departa-
mento, Coordenador de curso e Diretor do Centro de Ciên-
cias da Natureza. Atualmente, é professor do Departamento 
de Química e Coordenador do Programa de Pós-graduação 
em Química da Universidade Federal do Piauí (UFPI). Além 
de orientar dissertações de mestrados e teses de doutora-
do, já apresentou trabalhos em congressos e representou o 
Brasil como mentor e jurado em olimpíadas internacionais 
de Química.

Professor Doutor José 
Arimatéia Dantas Lopes,

Farmacêutico-bioquímico (Piauí)
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 O farmacêutico-bioquímico e professor Luiz Henrique 
Costa é um líder, em seu Estado. É mestre em Saúde Pública 
pela Universidade Federal de Santa Catarina.

 O Dr. Luiz Henrique Costa foi Coordenador da Executi-
va Nacional dos Estudantes de Farmácia, em 1985. De 1990 a 
1995, assumiu a presidência do Sindicato dos Farmacêuticos 
de Santa Catarina e, atualmente, é Conselheiro Regional de 
Farmácia do Estado, função que exerce, desde 2004.

Professor Luiz Henrique Costa,
Farmacêutico-bioquímico
(Santa Catarina)
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 O nome da professora doutora Margareth de Fátima 
Formiga Melo Diniz enche de orgulho a profissão farmacêutica 
brasileira, tamanhos os seus conhecimentos e qualificações. 
Farmacêutica pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB), 
com especialização em Toxicologia, mestrado em Farmacolo-
gia / Química e doutorado em Farmacologia, ela é Professora 
Associada do Departamento de Ciências Farmacêuticas do 
Centro de Ciências da Saúde, também, da UFPB.

 A Dra. Margareth Diniz foi pesquisadora do CNPq, Di-
retora Técnica do Hospital Universitário Lauro Wandeley e 
Editora Ajunta da “Revista Brasileira de Ciências da Saúde”. 
Tem vários livros publicados, fez palestras em eventos nacio-
nais e internacionais e conquistou cinco prêmios em eventos 
científicos.

Professora Doutora Margareth 
de Fátima Formiga Melo Diniz,

Farmacêutica (Paraíba)
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 A política farmacêutica foi abraçada pela farmacêutica-
bioquímica Dra. Maria de Lourdes Gomes de Castro Soares 
como um sacerdócio. Já em 1977, elegeu-se Secretária-Geral 
do Conselho Regional de Farmácia do Paraná, cargo que ocu-
pou por outras vezes. De 1979 a 1982, o Plenário do seu CRF a 
conduziu ao cargo de Presidente do órgão.

 As suas gestões expandiram-se para outras instituições 
profissionais. Ela foi eleita também como Secretária-Geral da 
Federação Nacional dos Farmacêuticos e como Presidente do 
Sindicato dos Farmacêuticos do Estado do Paraná. A este car-
go, foi reconduzida várias vezes.

Dra. Maria de Lourdes Gomes
de Castro Soares,
Farmacêutica-Química (Paraná)
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 A vida da Professora Maria Lúcia Fernandes de Castro 
é uma verdadeira história de superação e de amor à Farmácia. 
Nascida, em um sítio, no Município de Teofilândia, no interior 
da Bahia, ali, cursou o primário, mas ficou cinco anos sem 
estudar, porque o lugar não oferecia o então curso ginasial. 
Só depois, em Feira de Santana, ela conseguiu continuar os 
estudos, para se tornar, depois, professora da pós-graduação 
da Universidade Católica de Salvador e da Faculdade de Tec-
nologia e Ciências, além de responsável pelo Laboratório de 
Citopatologia da Escola Baiana de Saúde Pública.

 A Dra. Maria Lúcia Fernandes foi a responsável pelo 
treinamento de farmacêuticos em Citopatologia, antes mes-
mo da existência de cursos de especialização nessa área. A 
política profissional também movimenta a vida dessa farma-
cêutica. Ela é Presidente da Sociedade Brasileira de Citologia 
Clínica (seção da Bahia) e Conselheira Regional de Farmácia.

Profª Maria Lúcia
Fernandes de Castro,

Farmacêutica-bioquímica (Bahia)
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 Farmacêutico pela Faculdade de Farmácia da Univer-
sidade Federal do Amazonas, o farmacêutico-bioquímico Dr. 
Mauro Guimarães Brandão especializou-se em Análises Clíni-
cas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e em Citolo-
gia Preventiva, em São Paulo.

 No meio acadêmico, é professor titular aposentado de 
Microbiologia e Imunologia da Universidade Federal do Ama-
zonas e dirigiu o Instituto de Ciências Biológicas da mesma 
Universidade, onde foi ainda o Chefe do Departamento de 
Patologia. O Dr. Mauro Guimarães Brandão também realizou 
vários trabalhos sobre enterobactérias.

Dr. Mauro Guimarães Brandão,
Farmacêutico-bioquímico (Amazonas)
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Profª Drª. Nereide
Stela Santos Magalhães,

Farmacêutica (Pernambuco)

 Uma declaração da professora doutora Nereide Stela 
Santos, farmacêutica, dá a exata dimensão de sua complexa 
capacitação técnico-científica e de sua paixão pelo ensino far-
macêutico. Diz ela: “Em minha carreira acadêmica e científica, 
o que me dá mais prazer é a formação de recursos humanos 
de competência na área de Nanotecnologia Farmacêutica”. 
Eis, então, a mulher devotada ao conhecimento e à transfe-
rência do mesmo.

 Professora adjunta da Universidade Federal de Per-
nambuco, Departamento de Bioquímica, ela ensina Bioquí-
mica para a graduação, e Nanotecnologia Farmacêutica para a 
pós-graduação em Ciências Farmacêuticas. A sua experiência 
em Nanotecnologia Farmacêutica é vasta, vez que atuou em 
temas de pesquisa, como o desenvolvimento e caracteriza-
ção físico-química e biológica de lipossomas, nanocápsulas 
e microcápsulas para o tratamento da tuberculose, câncer e 
esquistossomose.
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Drª. Regina Maria
Fernandes Vasconcelos,
Farmacêutica-bioquímica (Acre)

 A excelência técnico-científica em Farmácia em que 
se transformou a Dra. Regina Maria Fernandes Vasconcelos 
a levou a assumir responsabilidades de peso no contexto far-
macêutico acreano. Foi responsável técnica da farmácia do 
Hospital de Base; Diretora do Laboratório Central de Saúde 
Pública, Chefe do Serviço Técnico do Lacen, além de bioquí-
mica no setor de hematologia no Laboratório de Saúde Públi-
ca do Acre.

 A Dra. Regina Fernandes Vasconcelos realizou, ainda, 
vários cursos. Exemplos são o de Interferência dos Medica-
mentos nas Análises Clínicas, Ciclo de Atualização de Farmá-
cia e Bioquímica e de Aspectos Atuais em Bioquímica Clínica, 
todos, em Rio Branco.
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Dr. Saulo José Sales,
Farmacêutico-bioquímico (Alagoas)

 O Dr. Saulo José Sales é um farmacêutico-bioquímico 
focado na qualificação e na busca da excelência profissional. 
Homem a par da atualidade científica farmacêutica, ele não 
perde uma única oportunidade para manter-se inteirado do 
que se passa no contexto de sua profissão, através de cursos, 
como o “Teórico de Boas Práticas de Fabricação, controle e 
Inspeção e Auditoria de Medicamentos”, além de vários ou-
tros na área das Análises Clínicas.

 Tanto conhecimento o levou ao cargo de Chefe da Di-
visão de Medicamentos, Cosméticos e Saneantes do Municí-
pio de Arapiraca, em Alagoas, o qual continua exercendo. É 
sócio-efetivo da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas.
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Dr. Sebastião Unes,
Farmacêutico-químico (Goiás)

 Era o ano de 1958, quando o mineiro de Nepomuce-
no, Sebastião Unes, graduou-se farmacêutico-químico pela 
Faculdade de Odontologia e Farmácia da Universidade Fede-
ral de Minas Gerais, onde, também, se formou farmacêutica a 
sua esposa, Zuleica.

 Foi professor de Bioquímica Clínica na Faculdade de 
Farmácia da Universidade Federal de Goiás, de 1962 a 1991. 
Também, chefiou o Departamento de Análises Clínicas e di-
rigiu a própria Faculdade, no período de 1982 a 1986. Atual-
mente, o Dr. Sebastião Unes exerce suas atividades no Labo-
ratório Arruda Unes, em Goiânia, que funciona, há 50 anos. É 
membro da SBAC (Sociedade Brasileira de Análises Clínicas), 
desde a sua criação, em 28 de novembro de 1967.
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 Graduada em Farmácia Bioquímica pela Faculdade de 
Farmácia e Odontologia de Manaus,em 1973, a Dra. Walderly 
Jeanne da Costa e Silva é roraimense de Boa Vista. Foi Di-
retora do Laboratório do Hospital Nossa Senhora de Fátima 
da Diocese de Roraima, e Diretora Substituta do Centro de 
Saúde II do Governo estadual. Dirigiu, ainda, o Laboratório 
Central de Saúde Pública roraimense e a Divisão de Diagnose 
do DST (Doenças Sexualmente Transmissíveis) da Secretaria 
Estadual de Saúde.

 Os cargos na saúde pública do Estado e da Prefeitura 
de Boa Vista não param por aí, fato que atesta o reconheci-
mento governamental aos saberes e fazeres da Dra. Walderly 
Jeanne da Costa e Silva. Ela foi, também, Secretária Adjunta 
Municipal de Saúde e Coordenadora Geral dos Programas Es-
peciais de Saúde de Boa Vista. Desde 1987, é sócia-proprie-
tária e farmacêutica-bioquímica responsável do Laboratório 
de Análises Clínicas e Anatomopatológico Nossa Senhora de 
Fátima.

Drª. Walderly Jeanne
da Costa Teixeira e Silva,

Farmacêutica-bioquímica (Roraima)
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 A Farmácia Homeopática foi o tema do Prêmio 
Jaime Torres, no ano de 2007. Na categoria Jovem Far-
macêutico, a acadêmica Lívia Fernanda Presa, da Uni-
versidade Estadual de Ponta Grossa (PR), foi a vitorio-
sa. Já na categoria Farmacêutico, o Prêmio foi para a 
profissional Agricélia Marli Almeida, de Pouso Alegre 
(MG).
 Identificar, reconhecer e difundir ações de farma-
cêuticos e de jovens farmacêuticos. Foi o que moveu o 
Conselho Federal de Farmácia a criar, em 2002, o Prêmio 
Jayme Torres para os autores de artigos sobre temas re-
lacionados à atividade farmacêutica. A originalidade, o 
caráter inovador, a clareza de conteúdo, o domínio de 
conhecimento e o exemplo profissional são os critérios 
de classificação dos textos premiados. O Prêmio é, tam-
bém, uma forma de homenagear um dos fundadores e 
primeiro Presidente do CFF, o Dr. Jayme Torres.
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Acadêmica Lívia Fernanda Presa,
Vencedora do Prêmio

Jayme Torres de Farmácia
Categoria Jovem Farmacêutica

Drª  Agricélia Marli de Almeida,
Vencedora do Prêmio
Jayme Torres de Farmácia
Categoria Farmacêutica

 Na categoria Jovem Farmacêutico, Lívia Fernanda 
Presa, acadêmica de Farmácia da Universidade Esta-
dual de Ponta Grossa (PR), foi a vitoriosa, com o arti-
go “Estágio em uma Farmácia Homeopática: abrindo 
portas para um futuro promissor”. 

 Agricélia Marli Almeida venceu o Prêmio Jai-
me Torres 2007 com o artigo “A minha trajetória na 
Farmácia Homeopática”. Nele, a farmacêutica faz um 
breve histórico dos 15 anos dedicados à Farmácia 
Homeopática.


