11.08.2017 – SOLENIDADE COMEMORATIVA DE 80 ANOS DA ACFB/ANF
Senhores Membros da Mesa Diretora, já nominados
Prezadas Senhoras, Prezados Senhores
Prezadas Acadêmicas e Acadêmicos
Hoje, estamos encerrando mais um ciclo do processo evolutivo da Academia de Ciências Farmacêuticas
do Brasil nova denominação oficial da Academia Nacional de Farmácia. Criada em 13 de agosto de 1937,
está completando 80 anos de existência.
Há exatamente 6 anos atrás assumi, junto com vários colegas, o compromisso de dirigir esta Academia,
sucedendo a diretoria comandada por Caio Romero Cavalcanti.
Na oportunidade estávamos motivados na realização de um trabalho produtivo, mesmo que ainda
estivéssemos inseguros em relação ao plano que pretendíamos realizar.
Passados 6 anos, após 2 reconduções, estamos felizes por termos feito muito mais do que tínhamos
planejado e que está registrado no site da Academia. Por isso não vou repetir o que está registrado.
Quero registrar, como é de praxe das Academias, o momento de saudades dos acadêmicos que nos
deixaram: Prof. Nuno Alvares Pereira, falecido em 10.02.2012, Jaldo de Souza Santos em 03.02.2014 e
do Prof. Levy Gomes Ferreira em 16.02.2016.
Quero agora registrar inúmeros agradecimentos, muito especialmente aos colegas acadêmicos da
diretoria, Caio Romero Cavalcanti, Acacio de Souza Lima, Mateus Mandu, João Paulo Silva Vieira, Leon
Rabinovitch, Gustavo Éboli, Marco Antonio Stephano, Dagoberto de Castro Brandão, José Antonio
Batistuzzo, José Jeova Freitas Marques, Nilce Cardoso Barbosa, Jurandir Auad Beltrão, Carlos Sanazzaro,
Aron Jurkiewicz, e muitos outros acadêmicos, dentre os quais destaco aqueles do corpo associativo que
participaram de atividades educacionais como Suely Vilela, Leonardo Teixeira da Silva, Henry Suzuki,
Edimilsson Migowski, Silvia Storpirtis, Pedro Menegasso, Walter João, entre outros.
Muito do que fizemos somente foi possível pela colaboração de nossos Membros Mantenedores
SINDUSFARMA – Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos no Estado de São Paulo, laboratório
E.M.S., BD, BioccadeBrasil, Eurofarma, OMPI, Nurenberg Messe, Schott, Sincamesp e Thermo Fisher.
Também temos o dever de agradecer às empresas e entidades que contribuíram como patrocinadores
de atividades, dentre as quais se incluem a Abimip, Abiquifi, Biolab, Pratti Donaduzzi, Progenericos,
Farmacopeia USP – Brasil, Wheaton.
Não podemos deixar de registrar as entidades que nos apoiaram, muito especialmente o Conselho
Regional de Farmácia de São Paulo, o Conselho Federal de Farmácia, União Farmacêutica de São Paulo,
os Conselhos Regionais de Farmácia do Distrito Federal, de Goiás, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, do
Pará, do Amapá, de Sergipe, de Alagoas, do Rio Grande do Sul.
Quero destacar a colaboração da Raima Nunes na Secretaria do Rio de Janeiro e a Raquel Toledo aqui
em São Paulo, pela dedicação e empenho nas atividades que foram desenvolvidas.
Finalmente, um agradecimento especial à Marilena, minha querida esposa, que me acompanhou em
muitas atividades e que sempre teve um carinho especial pela bandeira da Academia, guardando-a para
as atividades festivas. Por isso a denominei “porta bandeira” da Academia.
Com a consciência tranquila de ter-me dedicado com o máximo que pude pela Academia, passo ao João
Paulo esta responsabilidade, desejando muito sucesso e desde já me colocando à disposição para ajudálo, da mesma forma que muito me ajudou.
Obrigado a todos.
Lauro D. Moretto

