DISCURSO DE POSSE COMO PRESIDENTE DA ACADEMIA DE CIÊNCIAS
FARMACÊUTICAS DO BRASIL/ACADEMIA NACIONAL DE FARMÁCIA.
(Administração 2017/2019)
- Alea jacta est...A sorte está lançada.
Se nos reportamos a esta vetusta expressão latina do Imperador Romano César, é para externar a ingente
responsabilidade que nos acomete neste átimo ao assumirmos a Presidência do colendo cenáculo que é a Academia
de Ciências Farmacêuticas do Brasil, com o comprometimento de dar continuidade ao edificante trabalho levado a
efeito pelo Acadêmico Professor Doutor Lauro Domingos Moretto, em cuja administração o silogeu ensejou um dos
seus mais auspiciosos momentos, tanto a nível nacional quanto a nível internacional.
Por outro lado, seria temerário e até imprudente da nossa parte, olvidar o convívio mais aproximado e
fraterno daquelas confreiras e daqueles confrades, que têm através dos anos dado sobejas demonstrações de labuta
incansável e sem se esfalfarem em prol do sodalício, daí termos invitado uma plêiade de Diretores que, em uníssono
se somam na coesão do idealismo de manter altiva a flama que sempre norteou a trajetória fulgurante e vitoriosa da
Academia, a luminar e difundir as Ciências Farmacêuticas no País e na defesa veemente dos interesses do exercício
da profissão.
O voto de confiança que nos foi creditado para exercer tão insigne cargo, acolhi como missão e retribuirei
com muito lavor, dando continuidade à série de benfeitorias promovidas pela administração anterior, tais como,
ampliação dos Quadros Associativos, dar sequência ao Quadro de Membros Mantenedores e Apoiadores que vêm
proporcionando confortável estabilidade financeira à Instituição, dar continuidade a recuperação do acervo histórico
e cultural da Academia através da publicação dos Anais, estimular as confreiras e os confrades para publicação de
artigos científicos em revistas especializadas, recuperar o acervo biográfico de todos os Patronos, Farmacêuticos
ilustres d’antanho, como já vem sendo procedido por orientação do nosso ex-Presidente, dentre muitos outros
benefícios, todos em andamento.
É, pois, com entusiasmo e motivação que, neste ensejo, convoco a todos os Acadêmicos, a fim de que “pari
passu”, unamos nossas forças numa egrégora em prol de uma causa comum, que é a contribuição em favor do
desenvolvimento das Ciências Farmacêuticas e das ciências da saúde em geral, tão olvidadas e negligenciadas pelos
administradores públicos, no sentido de termos condições e disposições de apresentar um chorrilho de ideias
plausíveis para situações tão aviltantes defrontadas máxime pela massa populacional mais desprovida de haveres,
contudo tão brasileiros quanto nós, porém devido razões que não nos é dado esmiuçar, enfrentam provas
expiatórias dificultosas, às quais não nós é lícito ignorar.
Para finalizar, valemo-nos das ensanchas desta ocasião, para relembrar as palavras de um brasileiro
enlouquecido de esperanças, que clamou há mais de duzentos anos transatos pelos caminhos das Alterosas – “Se
todos quisessem poderíamos fazer do Brasil uma grande nação”! (Alferes de Cavalaria Joaquim José da Silva XavierTiradentes)
- Que Deus nos ilumine nesta nova missão. Minhas Senhoras e meus Senhores, tenham todos uma boa
noite. Muito obrigado.
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