


A Academia Nacional de Farmácia - ANF  foi 

criada em 13 de agosto de 1937 e reúne em seu 

quadro associativo farmacêuticos, médicos, 

odontologistas e cientistas de várias áreas do 

conhecimento, muitos dos quais consagrados em 

livros, prêmios, nomes de institutos, em placas 

de ruas e outras distinções. 
 
 

 
 



 

Em decorrência dos estímulos, 

incentivos e modelos promovidos 

por Dom João VI, no século XIX, 

os Farmacêuticos criaram em 

1916 a Associação Brasileira de 

Farmacêuticos. Em 1924, surge o 

Conselho Científico da Associação 

Brasileira de Farmacêuticos e, a 

partir de 13 de agosto de 1937 

passa a ser a Academia 

Nacional de Farmácia, 

com sede no Rio de Janeiro, na 

Rua da Lapa 120. 
 



A Academia Nacional de Farmácia foi 

criada após um longo período de lutas 

de ilustres farmacêuticos, acumulando 

alegrias e decepções, conquistas e 

fracassos, na consolidação do sonho de 

poder contribuir para com a 

sociedade brasileira no campo das 

ciências farmacêuticas. 

 

 

Estamos voltando às origens, na certeza 

de que o povo brasileiro encontrará 

nos membros da Academia Nacional de 

Farmácia motivo para se orgulharem 

do investimento que a sociedade fez 

nestes cientistas. 

 

 

 
Trechos do discurso de Posse do Dr. Lauro D. Moretto 

 

 



Novo Presidente 
 

Em 18 de Agosto de 2011, Dr. Lauro 

Moretto é empossado presidente da 

Academia Nacional de Farmácia. 

 

Moretto sucede no cargo Caio Romero 

Cavalcanti, que assumiu a vice-

presidência da entidade. 

 

Em sua primeira ação como presidente 

da ANF, Moretto assinou uma carta de 

acordo entre a Academia Nacional de 

Farmácia e a Farmacopeia Americana, 

que trata da troca de informações e 

conhecimento em tecnologia científica 

na busca de novos medicamentos. 
 
 
 

 

 









Solicitação de  Apoio e Patrocinio 
Educacional / Cultural / Social 

2013 



OBJETIVOS: 
  

Discutir e disseminar amplamente as novas fronteiras do conhecimento na 

área das ciências farmacêuticas, sendo composto por um conjunto de cinco 

eixos temáticos: educação, ciências, tecnologia, regulamentação e acesso aos 

medicamentos.  

 

Reunir os dirigentes das Academias Farmacêuticas Ibero Americanas, 

conforme acordo firmado entre as Academias, o Brasil foi indicado para 

sediar o Congresso em 2013 e com base nesse acordo promover o 

conhecimento do estagio atual dos países ibero americanos acerca dos 05 

eixos temáticos que serão expostos no Congresso.  





Apoio Institucional: 
 

 

 

Apoiadores: Entidades, instituições de ensino e parceiros que contribuem para  
a ampla divulgação do V Congresso. 
 
O apoio consiste: 
 
A Academia nacional de Farmácia: 
•Oferece a inserção da logomarca do parceiro em folders oficiais de divulgação do evento como 
apoio institucional; 
•Inserção da logomarca no site do evento como apoio institucional; 
•15% de desconto na inscrição dos colaboradores, associados e parceiros indicados. 
 
O apoiador: 
• Divulgação no site da instituição parceira; 
• Divulgação em revistas, boletins especializadas da instituição; 
• Fornecimento de mailing físico para divulgação de folder (etiqueta ou endereços); 
• Fornecimento de mailing online ou disparo de email marketing diretamente pelo parceiro; 
 
O apoiador é isento de contribuição financeira. 

 



 

Cota Institucional: 
Valor: R$  25.000,00 

 

 
 

 

 

 

O Patrocínio institucional dará direito a: 
 

1. Oferta  de 25 inscrições no V Congresso; 

2. Logotipo dos patrocinadores nos banners e todos os materiais institucionais em tamanho 
maior; 

3. Citação da razão social e do logotipo dos patrocinadores no livro que será editado em 2013, 
comemorativo da edição dos 75 anos da Academia Nacional de Farmácia; 

4. Oferta de  25 exemplares do livro que será editado das edições dos 75 anos da Academia 
Nacional de Farmácia; 

5. Local Exclusivo para exposição da marca. 
 



 

Cota Platinum: 
Valor: R$  15.000,00 

 

 
 

 

 

 

O Patrocínio dará direito a: 
 

  

1. Oferta  de 15 inscrições no V Congresso; 

2. Logotipo dos patrocinadores nos banners e todos os materiais institucionais em tamanho 
médio; 

3. Citação da razão social e do logotipo dos patrocinadores no livro que será editado em 2013, 
comemorativo da edição dos 75 anos da Academia Nacional de Farmácia; 

4. Oferta de  15 exemplares do livro que será editado das edições dos 75 anos da Academia 
Nacional de Farmácia; 

5. Local Exclusivo para exposição da marca. 
 



 

Cota Gold: 
Valor: R$  10.000,00 

 

 
 

 

 

 

 

1. Oferta  de 10 inscrições no V Congresso; 

2. Logotipo dos patrocinadores nos banners e todos os materiais institucionais em tamanho 
menor; 

3. Citação da razão social e do logotipo dos patrocinadores no livro que será editado em 2013, 
comemorativo da edição dos 75 anos da Academia Nacional de Farmácia; 

4. Oferta de  10 exemplares do livro que será editado das edições dos 75 anos da Academia 
Nacional de Farmácia; 

5. Local Exclusivo para exposição da marca. 
 

O Patrocínio dará direito a: 
 

 











 
Lauro D. Moretto 

Presidente 
presidencia@academiafarmacia.org.br 

Telefone: 9 8447-9833 
 


