José Gilberto Perez de Moura foi oficialmente
empossado pelo presidente da Academia Nacional de
Farmácia, Caio Romero Cavalcanti
24/09/10

GILBERTO MOURA TOMA POSSE NA ACADEMIA NACIONAL DE FARMÁCIA
Diretor da Farmácia Natura figura oficialmente entre os farmacêuticos mais
influentes do Brasil
Extraído do site: http://www.3milenio.inf.br/104/_noticia104a.htm
* Lú Albuquerque *

Em cerimônia solene realizada no dia 24 de setembro no Spazio Auguri, centro de Pelotas
(RS), o farmacêutico e bioquímico José Gilberto Perez de Moura passou a ocupar a cadeira
84 da Academia Nacional de Farmácia (ANF) – Seção de Farmacologia e Higiene –, que tem
como
patrono
o
farmacêutico
Manoel
José
Cabra.
Fundada em 1937, a ANF tem sede no Rio de Janeiro e é formada por cem profissionais,
entre farmacêuticos, médicos e dentistas, que tenham se destacado em suas áreas de
atuação. Há cerca de três meses, Moura foi informado pelo presidente Caio Romero

Cavalcanti sobre a indicação de seu nome para integrar a Academia. Segundo o protocolo,
após um nome ser proposto é solicitado material profissional do mesmo para ser analisado
por acadêmicos relatores. A homenagem prestada pela entidade se deve à tese do
farmacêutico, analisando a prescrição de 212mil receitas de psicotrópicos, ansiolíticos e
tranqüilizantes, na cidade de Pelotas, durante um período de 10 anos. O trabalho apontou as
causas e consequências do aumento abusivo e generalizado (54% em 10 anos) na indicação
e consumo destes fármacos. A pesquisa recebeu dos membros da ANF aprovação com louvor
e recomendação de publicação. O pelotense é o segundo gaúcho a receber a honraria em
toda a história da Academia.
FATORES RELEVANTES

Atuando como farmacêutico bioquímico há 43 anos,
atividade na qual sua família tem um século de
tradição, José Gilberto Perez de Moura é autor de
inúmeros livros e artigos científicos já publicados –
referência em diversas universidades brasileiras. Em
julho último, sua obra “A Revolução dos Nutrientes”,
que este ano chega à sua terceira edição, foi peça
importante
no
reconhecimento
da
Medicina
Biomolecular como especialidade médica pelo
Conselho Federal de Medicina (Resolução 1500/1998,
homologada sob o número 1938/2010, com a
assessoria da Associação Brasileira de Medicina
Biomolecular).
Conferencista nacionalmente consagrado, solicitado
por diversas sociedades e entidades, lecionou por 10
anos na Universidade Católica de Pelotas (UCPel) nas
disciplinas de Homeopatia, Farmacotécnica, Química
Farmacêutica e Estágio Obrigatório, além de
participar na Comissão de Estudos do Novo Currículo
do
curso
de
Farmácia
e
Bioquímica.

GILBERTO
MOURA
discorreu sobre sua paixão pela
profissão, considerando que a
realização vai além do âmbito
profissional. “Costumo dizer
que não há ex- farmacêuticos.
Quem é farmacêutico é
farmacêutico a vida inteira”,
declarou. Falou da surpresa da
indicação para ingresso na
Academia e foi tomado pela
emoção ao agradecer o apoio
da esposa Claudia, dos pais
Dagoberto e Gilda Moura, de
irmãos, filhos e colaboradores.
“Com certeza irei honrar esse
título”, concluiu o acadêmico.

O farmacêutico deixou o magistério para dedicar-se à
criação da Farmácia Natura, fundada em 1º de
setembro de 1980. Pioneira em Pelotas na fabricação
de remédios homeopáticos no século XIX, bem como
na produção de florais de Bach (1898) e da
terapêutica ortomolecular (1992), atua também na
manipulação de fórmulas, dermatologia, cosmética, fitoterapia e aromaterapia. Ao longo dos
30 anos na Direção da Farmácia Natura, Gilberto Moura já recebeu mais de 60 premiações
por qualidade e eficiência. Entre eles, destaque aos títulos de Industrial do Ano 2009,
conferido pelo Centro das Indústrias de Pelotas (Cipel), Comerciante do Ano 2008,
outorgado pela Associação Comercial de Pelotas (ACP), Prêmio Dr. Sérgio Lamb, pelo
Conselho Regional de Farmácia (CRF) e, mais recentemente, a Comenda do Mérito
Farmacêutico, maior honraria no setor farmacêutico brasileiro, conferida pelo Conselho
Federal
de
Farmácia
(CFF)
em
janeiro
deste
ano.
Em 2009, Moura entregou à população o Museu Farmacêutico Moura, idealizado com o
intuito de resgatar e preservar a memória da indústria farmacêutica de Pelotas – uma
homenagem aos antigos boticários e à história da profissão no município. Pioneiro do gênero
no Estado e terceiro no País, o museu atualmente conta com um acervo que supera 4 mil
peças em exposição permanente, aberta ao público e com visitação gratuita.
Certamente o conjunto da obra justifica a aprovação unânime do nome de José Gilberto
Perez de Moura para ingresso na Academia Nacional de Farmácia, figurando oficialmente
entre os farmacêuticos mais influentes do País.
PRESENÇAS

Cerca de trezentas pessoas participaram da solenidade, que contou com uma delegação da
Academia Nacional de Farmácia – presidente, vice presidente e acadêmicos especialmente
convidados – e representantes do Conselho Federal de Farmácia (CFF) e Conselho Regional
de Farmácias (CRF-RS). Também prestigiaram a cerimônia farmacêuticos de Brasília, Rio de
Janeiro, São Paulo e Santa Catarina, médicos, autoridades políticas e empresariais, meios de
comunicação, parceiros, colaboradores, além de familiares e amigos.

Acadêmicos e convidados entoaram Hino
Nacional

Acadêmico
Moura

Gilberto

Reitor César Borges (UFPel) cumprimenta
novo Acadêmico

Com os filhos Natália e Gabriel

Com a esposa Claudia, cuja
dedicação foi ressaltada em discurso

Gratidão aos pais, Dagoberto e Zilda
Moura

Prefeito Adolfo Antonio Fetter,
dentre as autoridades que
prestigiaram a cerimônia

Editora do 3º Milênio, entre as
dezenas de amigos e parceiros
presentes à solenidade

Claudia Moura e equipe da Farmácia Natura
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