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Posse da Nova Diretoria – Biênio 2015-2017 - A Academia Nacional de Farmácia elege seus dirigentes a 

cada período de 2 anos. Em 8 de agosto, o corpo associativo elegeu a chapa que concorreu às eleições 

governativas, durante a cerimônia comemorativa de 78º Aniversário, realizada em 15 de Agosto, os 

Diretores foram publicamente empossados. 

 

Lauro D. Moretto - Presidente / President 

 
Acácio A. de Souza Lima Filho - 1º Vice Presidente / 1st Vice President 

 
Caio Romero Cavalcanti - 2º Vice Presidente / 2nd Vice President 

 
Marco Antonio Stephano - Secretário Geral / Secretary General 

 
José Antonio de O. Batistuzzo - 1º Secretáio / 1st Secretary 

 
Leon Rabinovitch - Tesoureiro Geral / General Treasurer 

 
Dagoberto de Castro Brandão - 1º Tesoureiro / 1st Treasurer 

 
Gustavo Baptista Éboli - Diretor Social / Social Director 

 
João Paulo Silva Vieira - Orador / Speaker 

 
Conselho Fiscal / Supervisory Board 

 
Márcio A. da F. e Silva - 1º Efetivo / 1st Effective 

 
Jurandir Auad Beltrão - 2º Efetivo / 2nd Effective 

 
Carlos A. de Camargo Sannazzaro - 3º Efetivo / 3rd Effective 

 
Nilce Cardoso Barbosa - 1º Suplente / 1st Surrogate 

 
José Jeová F. Marques - 2º Suplente / 2nd Surrogate 

 
Aron Jurkiewicz - 3º Suplente / 3rd Surrogate 

 

DIRETORIA ELEITA – BIÊNIO  
2015-2017 
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 Em São Paulo, no dia 02 de Julho de 2015, foi assinado o Protocolo de Cooperação entre o Sindusfarma 

– Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos no Estado de São Paulo e a ANF – Academia 

Nacional de Farmácia. 

 

 

A Academia Nacional de Farmácia possui Protocolo de Inovação firmado com a Sociedade Brasileira de 

Medicina Farmacêutica – SBMF e com a USP Pharmacopeia. 

 

 

 
 

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO 

SINDUSFARMA – 1º MEMBRO MANTENEDOR 

O acordo têm vigência de 03 (três) anos, e o objetivo é 

de promover a difusão do conhecimento cientifico, 

tecnológico e da regulamentação que incide sobre as 

atividades do setor industrial farmacêutico, visando o 

desenvolvimento, a atualização e o aperfeiçoamento dos 

profissionais que atuam no setor industrial farmacêutico, 

por meio de programas educacionais, publicações e 

eventos sociais. 

O Sindusfarma é o primeiro Membro Mantenedor da 

Academia Nacional de Farmácia. 
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No decorrer de 2015, cinco novos Membros Titulares ingressaram na Academia Nacional de 
Farmácia, as Solenidades de Posses foram nos respectivos Estados: 
 

13/03/2015 – ARACAJU/SE 

 
VANILDA OLIVEIRA AGUIAR  
Cadeira 61 - Seção: Ciências Naturais 
Patrono: Heitor Pinto da Luz e Silva 
 
WELLINGTON BARROS DA SILVA 
Cadeira 20 - Seção: Farmácia  
Patrono: Antonio Mariano A. de Oliveira 
 

15/05/2015 – BELÉM/PA 

 
WAGNER LUIZ RAMOS BARBOSA 
Cadeira 72 - Seção: Ciências Naturais 
Patrono: Alberto Teixeira Paes 
 

12/10/2015 – SÃO PAULO/SP 

 
MARCELO POLACOW BISSON 
Cadeira 5 - Seção de Farmácia 
Patrono: Edward Jules Janvrot 
 
PEDRO EDUARDO MENEGASSO 
Cadeira 32 - Seção de Ciências Físicas e Químicas, cujo patrono é o  
Patrono: Jaldo de Souza Santos / Aristão Gonçalves Neves 

 

 

 

 

POSSES-ACADÊMICOS TITULARES 

http://www.academiafarmacia.org.br/WELLINGTON%20BARROS%20DA%20SILVA
http://www.academiafarmacia.org.br/wagnerluiz.php
http://www.academiafarmacia.org.br/wagnerluiz.php
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Foram realizados 07 eventos durante o ano, com Empresas Parceiras e Protocolo de Cooperação Técnica. 
 
Registramos os agradecimentos aos Acadêmicos que contribuíram e ministraram palestras no Programa 
Educacional da ANF: 
 
24/04/2015 – ANF / SINDUSFARMA / OMPI 
Workshop: Novas Fronteiras Tecnológicas para Embalagens Primárias de Injetáveis na Indústria 
Farmacêutica 
Participantes: 60 
 
16/06/2015 – ANF / SINDUSFARMA 
Fórum: Tecnologias Para Destruição De Produtos Potencialmente Perigosos 
Participantes: 26 
 
27/08/15 – ANF - UBM 
I Simpósio FiSA – ANF de Inovação 
Participantes: 24 
 
14/09/15 - ANF 
Conferência: A Evolução da Biotecnologia  
Participantes: 36 
 
23/09/15 – ANF / SINDUSFARMA 
II Fórum de Ensaios Clínicos  
Participantes: 69 
 
11 e 12/10/15 – ANF / CRF 
ANF-CRF/SP – Simpósio: Fronteiras das Ciências Farmacêuticas  
Participantes: 83 
 
01/12/2015 - ANF 
Conferência: Programas, Políticas e Estímulos à Inovação Farmacêutica  
Participantes: 36 
 

 

PROGRAMA EDUCACIONAL 
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Foi realizado no Transamérica Expo Center, o I Simpósio de Inovação, organizado em parceria com a UBM. 

As palestras foram ministradas no espaço Pharma Ingredients, durante o evento Fisa - Feira líder mundial 
em ingredientes alimentícios. 

Profissionais do segmento farmacêutico e alimentício tiveram a oportunidade de assistir as apresentações 
sobre inovação-desafios e oportunidades, a legislações e o estágio atual das patentes nacionais e 
internacionais, as novas fronteiras na nutrição e os assuntos regulatórios do segmento. Foram apresentados 
Projetos e Programas da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial e o apoio e contribuição para a 
Inovação Industrial no Brasil.  

 
 

Na foto os Ministrantes: Dr. Dagoberto Brandão, Dra. Dirce Akamine,  
Dr. Lauro D. Moretto, Dr. Henry Suzuki, Dra. Cleila Pimenta. 

 

 SIMPÓSIOS / FEIRAS / CONGRESSOS 
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O CRF/SP registrou a presença de mais de três mil visitantes no Expofar 2015, a ANF recebeu no stand 
muitos estudantes, farmacêuticos  profissionais e especialistas do setor da saúde, de diversos Estados, 
interessados em conhecer as atividades da ANF. Foi apresentada a história e trajetória da Academia, os 
requisitos para ingressar como membro da Entidade e programações de Conferências, Simpósios, entre 
outros eventos. 

 
No dia 11/10, foram apresentados os temas - O ciclo virtuoso da inovação farmacêutica - Ministrante: Dr. Lauro D. 

Moretto, Bacillus e esporulados entomopatogênicos, seus inseticidas biológicos e aplicações práticas. Pó-padrão - 

Ministrante:  Dr. Leon Rabinovitch, Novas tendências internacionais de cumprimento regulatório para a indústria 

farmacêutica - Ministrante: Dra. Elizabeth Plaza, Biobetters no contexto farmacêutico - Ministrante: Dr. Marco Antonio 

Stephano.  

No dia 12/10, foram apresentados os temas: As Inovações nas Ciências e Tecnologias Aplicadas à Fabricação Segura 

de IFAs e Medicamentos Hormonais - Ministrante: Dr. Humberto Zardo, Obesidade: Novas Fronteiras para o 

Farmacêutico - Ministrante: Dra. Dirce Akamine, Farmácias Magistrais, Formulações Magistrais - Drogas Órfãs, 

Doenças Negligenciadas - Ministrante: Dr. José Antônio de Oliveira Batistuzzo, Os Desafios e Oportunidades para 

Pesquisadores no Desenvolvimento de Fármacos para Doenças Órfãs - Ministrante: Dr. Anselmo Gomes de Oliveira.  

 

Simpósio: CRF/SP – ANF Fronteiras das Ciências Farmacêuticas 

10 à 13/10/15 – São Paulo - ANF participou do XVIII 
Congresso Farmacêutico, ExpoFarma, organizado 

pelo Conselho Regional de Farmacêuticos  
do Estado de São Paulo. 

 
Nos dias 11 e 12 de Outubro foi realizado o Simpósio: 

Fronteiras das Ciências Farmacêuticas com a 

participação de 83 Congressistas nas diversas 

palestras: 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQqLzg3tvJAhXLGpAKHQv3B8YQjRwIBw&url=http://www.crfce.org.br/novo/index.php?option=com_content&view=article&id=2883:xviii-congresso-farmaceutico-de-sao-paulo&catid=27&Itemid=2082&bvm=bv.109910813,d.Y2I&psig=AFQjCNFhRK5re2H7cVWMcGxGtLv-UH5BBg&ust=1450195865041388
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQqLzg3tvJAhXLGpAKHQv3B8YQjRwIBw&url=http://www.crfce.org.br/novo/index.php?option=com_content&view=article&id=2883:xviii-congresso-farmaceutico-de-sao-paulo&catid=27&Itemid=2082&bvm=bv.109910813,d.Y2I&psig=AFQjCNFhRK5re2H7cVWMcGxGtLv-UH5BBg&ust=1450195865041388
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQqLzg3tvJAhXLGpAKHQv3B8YQjRwIBw&url=http://www.crfce.org.br/novo/index.php?option=com_content&view=article&id=2883:xviii-congresso-farmaceutico-de-sao-paulo&catid=27&Itemid=2082&bvm=bv.109910813,d.Y2I&psig=AFQjCNFhRK5re2H7cVWMcGxGtLv-UH5BBg&ust=1450195865041388
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQqLzg3tvJAhXLGpAKHQv3B8YQjRwIBw&url=http://www.crfce.org.br/novo/index.php?option=com_content&view=article&id=2883:xviii-congresso-farmaceutico-de-sao-paulo&catid=27&Itemid=2082&bvm=bv.109910813,d.Y2I&psig=AFQjCNFhRK5re2H7cVWMcGxGtLv-UH5BBg&ust=1450195865041388
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQqLzg3tvJAhXLGpAKHQv3B8YQjRwIBw&url=http://www.crfce.org.br/novo/index.php?option=com_content&view=article&id=2883:xviii-congresso-farmaceutico-de-sao-paulo&catid=27&Itemid=2082&bvm=bv.109910813,d.Y2I&psig=AFQjCNFhRK5re2H7cVWMcGxGtLv-UH5BBg&ust=1450195865041388
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A Academia Nacional de Farmácia participou de diversas atividades no Brasil e no Exterior, representado 
por Prof. Dr. Lauro D. Moretto – Presidente. 

 

 
 

03/10/15 - Academia Nacional de Farmácia participa de congresso da FIP na Alemanha. 
 

 
No período de 29/09 à 03/10/15 foi realizado o 75º Congresso Mundial de Farmácia e Ciências 

Farmacêuticas da FIP (International Pharmaceutical Federation), na Alemanha. 

O Acadêmico Presidente, Prof. Dr. Lauro D. Moretto, participou do encontro representando a Academia 

Nacional de Farmácia. 

Este ano, a proposição do Congresso foi “Melhores práticas – baseado na ciência, conduzido pela 

evidência”, ressaltando a importância de se buscar sempre a melhor prática farmacêutica possível. 

 

Estiveram presentes mais de três mil farmacêuticos, profissionais da saúde de diversos países. 

Informações sobre o Congresso - http://dusseldorf.fip.org/ 

Sobre a FIP: Federação Internacional Farmacêutica (International Pharmaceutical Federation) é a 

organização que representa a globalidade dos farmacêuticos de todo o mundo. Foi fundada em 1912 em 

Haia, na Holanda, onde está sua sede. Atualmente é presidida pela farmacêutica espanhola Carmen 

Peña. 

Anualmente a FIP realiza um congresso onde se reúnem farmacêuticos para trocar experiências e pontos 
de vista. 
 
Na foto: Prof. Dr. Lauro D. Moretto (Presidente da ANF); Profa. Dra. Carmen Peña (Presidente da FIP), 

Prof. Dr. Nelson dos Santos Jr. (Vice-Presidente Executivo - Sindusfarma). 

             Representações 

Alemanha 

http://dusseldorf.fip.org/
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28/02/2015 – O Presidente da ANF participa do Seminário sobre Doenças Raras 
 

Câmara Municipal de SP sediou Seminário sobre Doenças Raras 

 
O vereador Gilberto Natalini (PV), o Instituto Conviver e a APARTESP realizaram em 28 de fevereiro, 
encontro para discutir doenças raras. Com o objetivo de trabalhar informações relevantes ao melhor das 
relações entre os seres vivos e seus ambientes de vida nas áreas da saúde, educação, economia, interação 
ambiental, o Instituto Conviver criou com o apoio do Gabinete do Vereador Gilberto Natalini e associações e 
entidades parceiras, o Ciclo de Seminários denominados “Momentos Conviver”. 
 
“Só na cidade de São Paulo, quase 1 milhão de pessoas tem alguma doença rara, essas pessoas precisam 
de diagnóstico correto e tratamento adequado, fora a assistência também aos familiares dessas pessoas, 
que praticamente precisam abdicar de suas vidas. Outro problema grave é a falta de capacitação dos 
profissionais da saúde para atender esses pacientes. Precisamos mudar essa situação”, disse o vereador 
Gilberto Natalini. 
 
Participaram do Seminário: Vereador Gilberto Natalini, Luis Carlos Bosio- Presidente do Instituto Conviver e 
Cassia Barbosa- Presidente da APARTESP, além dos expositores: Professor José Carlos Orosco, 
engenheiro, que apresentará informações estatísticas sobre as doenças raras no Brasil; Dra. Adriana Dias 
Higa, antropóloga, que apresentará fatos históricos sobre as doenças raras no Brasil; Dr. Lauro Moretto, 
químico farmacêutico, presidente da Academia Nacional de Farmácia, que apresentará trabalhos 
sobre pesquisas, normatização e avanços sobre a utilização de novos fármacos no Brasil; Dra. 
Conceição Accetturi, médica, presidente da SBPPC – Sociedade Brasileira de Profissionais em Pesquisas 
Clínicas, ilustrando o importante trabalho do pesquisador clínico na identificação de doenças e dificuldades 
diagnósticas. 
 
O seminário foi uma oportunidade para discutir as necessidades de assistência às pessoas com Doenças Raras e 
seus familiares diante de novas tecnologias em pesquisas nas áreas de saúde e socialização. 
 
As doenças raras, no Brasil afetam mais de 12 milhões de pessoas considerando que mais de 4.500 patologias 
são hoje caracterizadas internacionalmente como raras. A maioria destas patologias são de origem genética, que 
causam sérias deficiências físicas, visuais, comportamentais, auditivas, intelectuais, mentais ou múltiplas. 
Estudar, compreender, orientar e operacionalizar as necessidades específicas de cada indivíduo destes grupos 
de pacientes e seus familiares é verdadeiramente desafiador a pesquisadores, médicos, instituições sociais, 
governos e parlamentos, quando o objetivo é superar as barreiras atitudinais da inclusão e acessibilidade e 
oferecer tratamento médico adequado a cada caso. 

 
 Fonte: http:vereadornatalini.com.br 

Brasil  
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INAUGURADO O LABORATÓRIO DE CROMATOGRAFIA LÍQUIDA E ESPECTROMETRIA DE MASSAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No dia 15.05.2015 a convite do Prof. Dr. Wagner Barbosa foi 
realizada na Universidade Federal do Pará a palestra “Breve 
História da Farmácia e da Profissão Farmacêutica”, ministrada pelo 
professor e membro da ANF, João Paulo Vieira. Em seguida, o 
professor Lauro Moretto, presidente da ANF, palestrou sobre o 
empreendedorismo tecnológico em Farmácia e Ciências 
Farmacêuticas. As palestras ressaltaram para o público algumas 
informações, como campo de atuação do farmacêutico, produção 
de medicamentos em nível global e os principais passos dados 
pelas Ciências Farmacêuticas nos últimos anos. 

 

A Universidade Federal do Pará (UFPA) vai dar 
importantes passos para a pesquisa na área de 
Ciências Farmacêuticas. A Faculdade de Farmácia da 
Instituição possui agora um novo local para o 
desenvolvimento de pesquisas. Trata-se do Laboratório 
de Cromatografia Líquida e Espectrometria de Massas 
(Lacrem). A entrega do laboratório fez parte da 
programação que marcou a visita, na UFPA, dos 
membros da Academia Nacional de Farmácia (ANF), e 
ainda, a posse do professor Wagner Luiz Ramos 
Barbosa, da Faculdade de Farmácia, como membro 
acadêmico titular da ANF, nesta sexta-feira, 15, no 
auditório do Ceamazon-PCT, Campus Profissional da 
Universidade. 

 Dr. Lauro Moretto, João Paulo Vieira, Caio Cavalcante, 
Mateus Souza e Jurandir Beltrão, da ANF, 
conheceram o Laboratório de Cromatografia Líquida e 
Espectrometria de Massas e os equipamentos 
adquiridos para a efetivação das pesquisas no 
laboratório. A visita foi orientada pelo professor 
Wagner Barbosa e pelos integrantes do Grupo de 
Pesquisa de Plantas Medicinais (Geplam). Pelo horário 
da tarde, foi realizada a cerimônia que oficializou a 
posse do professor Wagner Barbosa como membro 
acadêmico titular da Academia Nacional de Farmácia. 
Ainda pela tarde, foram realizados seminários com a 
apresentação de trabalhos realizados por estudantes 
de pós-graduação pertencentes ao Geplam. 

 
Pesquisa e serviço - O Lacrem é coordenado pelo 
professor Wagner Barbosa e foi financiado pela 
Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) para 
desenvolver pesquisa e serviço, via Parque de Ciência e 
Tecnologia Guamá (PCT Guamá), por meio do Projeto 
Rede de Fitoprodutos da Amazônia (Refitam). O 
laboratório recebeu novos equipamentos, como três 
cromatógrafos, dois espectrômetros de massas, um 
espectrofotômetro de ultravioleta e um sistema de 
preparação e concentração de extratos de plantas 
medicinais e vai funcionar em conjunto com os 
laboratórios de Fitoquímica Ensino (FAFQ-Ens.) e de 
Cromatografia Gasosa e Espectrometria de Massas 
(LACGIT), da Faculdade de Farmácia. 
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 Difundir conhecimento e estimular a 
formação de farmacêuticos - O docente 
Wagner Barbosa tem boas expectativas para as 
atividades que serão desenvolvidas no Lacrem e 
sobre seu papel como novo membro da ANF. O 
professor explica que uma de suas expectativas 
para o campo das Ciências Farmacêuticas é criar 
condições para que o curso de Farmácia alcance 
os objetivos que a academia propõe. Segundo 
ele, “a expectativa é contribuir para a 
Universidade, difundindo o conhecimento e 
estimulando os jovens farmacêuticos a 
prosseguirem na atividade de pesquisa e da 
assistência farmacêutica; assim como, estimular 
a formação de farmacêuticos para a resolução de 
demandas sociais.” 

Texto: Rafael Rocha – Assessoria de Comunicação da UFPA 
Fotos: Adolfo Lemos - Publicado em: 15.05.2015 

 
 
 

Nos dias 10, 11 e 12 de Junho, estudantes, professores, instituições e profissionais 
farmacêuticos se reuniram no Centro de Convenções do Othon, em Salvador, para a edição 
de 2015 do Congresso Brasileiro de Educação Farmacêutica – COBEF. 

O evento, organizado pelo Conselho Federal de Farmácia – CFF e pela Associação Brasileira 
de Educação Farmacêutica – ABEF, com o apoio do CRF-BA, reuniu diversos entes da 
comunidade farmacêutica  de várias cidades, Estados e países para discutir o 
tema “Educação Farmacêutica: desafios e caminhos na arte de formar para transformar”. 

O Presidente da ANF, ministrou durante o Congresso a palestra: “Aspectos da qualidade e 
ajustamento da formação tecnológica dada nos cursos de Farmácia e sua adequação 
às demandas do mercado de trabalho”. 
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27.07.2015 – A convite da Diretoria da USP, o Prof. Dr. Lauro D. Moretto ministrou palestra no II Curso 

de Inverno em Tecnologia Bioquímico-Farmacêutica sob o tema: Ciclo Virtuoso: criação, invenção até o 

empreendedorismo e na mesma data o Acadêmico Prof. Dr. Henry Suzuki, apresentou o  Cenário global 

de inovação farmacêutica - desafios e oportunidades dentro das perspectivas brasileira, Patentes 

farmacêuticas - o que todo farmacêutico deveria saber. 

 

 
 

12.08.2015 – São Paulo - A convite da Unifar – União dos Farmacêuticos, o Prof. Dr. Lauro D. Moretto 

ministrou Palestra: Gestão da Qualidade e do Conhecimento, A apresentação abordou a gestão do 

conhecimento na área de desenvolvimento tecnológico, registro, produção e farmacovigilância de 

medicamentos. 

 
 
 
 

 
 

19.09.15 – São Paulo - Conferência EniFarmed, Prof. Dr. Lauro Moretto, moderou à 3ª Plenária 

Internacional – Cenário global da inovação farmacêutica: enfoque no Brasil, Palestrante: João 

Sanches, CEO NVS Holding, Senior Advisor at ASG in Brazil, Former MSD Senior Director Strategic 

Alliances - Debatedor: Henry Suzuki, Axonal -Plateia Convidada: Marcus Soalheiro, Nortec Relatora: 

Carolina Reis, CellSeq. 
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Nos dias 11 e 12 de Outubro foi realizado o Simpósio: Fronteiras das Ciências Farmacêutica,  

o Prof. Dr. Lauro D. Moretto ministrou palestra sobre o tema: O ciclo virtuoso da inovação 
farmacêutica. 

   

 

17/10/15 - 8º Congresso RIOPHARMA de Ciências Farmacêuticas 

 

Centenas de farmacêuticos e especialistas em saúde debateram, durante três dias, os rumos da profissão 
farmacêutica, no XVIII Congresso da Federación Farmacêutica Sudamericana e do 8º Congresso 
RIOPHARMA, entre os dias 15 e 17 de outubro, no Centro de Convenções SulAmérica, no Centro do Rio.  
 
O evento, que foi organizado pelo CRF-RJ, Associação Brasileira de Farmacêuticos (ABF) e Conselho 
Federal de Farmácia (CFF), reuniu mais de 600 congressistas e teve 466 trabalhos científicos inscritos. 
 
O Acadêmico Presidente da ANF, Prof. Dr. Lauro D. Moretto, ministrou Conferência sob o Tema:  
"O potencial brasileiro para as novas fronteiras das ciências farmacêuticas. 
 
" Coordenado pela Dra. Elizabeth Valverde Macedo (Associação Brasileira de Farmacêuticos ABF/RJ). O 
evento foi realizado no Centro de Convenções SulAmérica, Rio de Janeiro/RJ  
  
Realização: CRF-RJ; ABF; CFF; FEFAS; FFA 
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O Presidente da Academia Nacional de Farmácia, foi convidado a participar e ministrar palestra no dia 19 de 
Abril de 2015, na Pharmaconex, realizada no Cairo Egito. 
 
Prof. Dr. Moretto. apresentou o tema: Brazilian Pharmaceutical Industry – challenges and tendencies. 
 
Conferência e Exposição PHARMACONEX é uma plataforma de temas importantes nas áreas de 
Farmacologia e Farmácia. 
 
O evento apresenta uma vasta área de exposição de 10.000 m². Que expõe todo o mundo mercado 
farmacêutico industrial onde as empresas internacionais vêm para apresentar seus novos produtos, serviços 
e tecnologias. A conferência educacional científico reúne profissional acadêmico e industrial de todo o 
mundo para apresentar e partilhar os seus conhecimentos e experiências. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Egito 
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VI Encuentro de Academias de Farmacia Iberoamericanas 
 

Barcelona 25-27 marzo 2015 
 

O Encontro contou com as participações dos Acadêmicos Brasileiros: Prof. Dr. Anselmo Gomes de Oliveira, 
Prof. Dr. Marco Antonio Stephano e Prof. Dr. Lauro D. Moretto.  
 
Programação: 
 
15:00   Boas Vindas - Presidente da Real Academia de Farmácia da Catalunha  
16:00    Conferência Inaugural: "Farmacogenética vs Therapy"  
   Speaker: Dra. Montserrat Baiget (RAFCs)  
16:45-17:15h  Pausa  
17:15-19:30h  Rodada -Quadro: "Vacinas e Saúde Pública" - Coordenador: Dr. M.Esteban Rodriguez  
   Ponentes:  

  Acadêmico Iberoamericana: D. Ruiz-Bravo Alfonso Lopez 

  Acadêmico Brasil: Dr. Antonio Stephano  

  Acadêmico México: Dr. Irma Romo.  

  Acadêmico Catalunha: Dr. Tomas Pumarola Suñé  

  Acadêmico Chile: Dr. Aquiles Arancibia  
19:30   Inauguração oficial do VI Encontro 
  
09:30-11:45h  Rodada -Quadro: "Medicamentos Órfãos" -Coordinator: Dr. Elvira Bel.  
   Ponentes:  

  Acadêmico Iberoamericana: Manuel Pérez Fernández  

  Acadêmico Argentina: D. Gabriel Mato  

  Acadêmico Brasil: Dr. Anselmo Gomes de Oliveira  

  Acadêmico México. Inés Dr. Fuentes Noriega  

  Acadêmico Peru: Dr. Jose Aliaga Arauco  

  Acadêmico Murcia: Dr. Aquilino Corral Aragon  
 
13:00   Act Institucional 
13:30   Almoço e Infarma visitar a Exposição em Barcelona 
17:00   Autocar - Voltar para o centro de Barcelona.  Tarde livre 
09:15    Rodada : "Contrafacção de Medicamentos" - Coordinator: Dr. Salvador Cassany 
  Ponentes:  

 Acadêmico Argentina: Dr. Manuel R. Limeres  

 Acadêmico Paraguai: Dr. Andres Amarilla  

 Acadêmico Peru: Dr. Jose Juarez Eyzaguirre  

 Acadêmico Brasil: Dr. Lauro Moretto Domingos  

 Acadêmico Castilla y Leon: Dr. A. Dominguez-Gil Hurle  
 12:30   Almoço – Visita  Museu e Cusi 
 15:00   Conferência: "Responsabilidade Social das Academias de Farmácia"  

  Speaker: Dr.  A. Monge Vega (Academia Nacional de Espanha)  
 17:00    Asamblea Da Associação Ibero-Americana de Academias de Farmácia  
 21.00    Encerramento-Jantar Oficial cortesia do Departamento de Saúde do Governo do  Catalunya.  
  
27 março de 2015 - Jantar no restaurante do Hotel Catalonia Catedral, cortesia do Conselho de Justiça  
Generalitat de Catalunya 

Espanha 
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VI Encuentro de Academias de Farmacia Iberoamericana 
Espanha 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

Prof. Dr. Marco Antonio Stephano, Prof. Dr. Lauro D. Moretto,  
Profa. Dra. Carmen Peña (Presidente da FIP), 

 e o Prof. Dr. Anselmo Gomes de Oliveira 

 

Prof. Dr. Lauro D. Moretto,  

 

Prof. Dr. Lauro D. Moretto e Prof. Dr. Anselmo Gomes de Oliveira 
 

 

Dr. M.Esteban Rodriguez, Dr. Antonio Stephano, Dr. 
Ruiz-Bravo Alfonso Lopez,  Dr. Irma Romo., Dr. 
Tomas Pumarola Suñé,, Dr. Aquiles Arancibia  

 

Prof. Dr. Lauro D. Moretto – 
Rodada : "Contrafacção de Medicamentos" 

 

Abertura do Encontro - Dr. Josep M. Ventura Ferrero 

Presidente  - Real Academia De Farmacia De Cataluña 
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27/10/2015 - O Presidente da ANF, Prof. Dr. Lauro Moretto, participou do RAPS Regulatory 
Convergence – Sessões para a América Latina, em Baltimore/USA. 

Regulatory Harmonization in Latin America – Part 2: Convergence of Government and Industry. 
Health Policy Implementation and Government in Latin America(B). 

The final session in the three-part series ties together the information on the political regulatory environment 
in Latin America in an interactive panel and Q&A. Panelists from Mexico, Argentina, Colombia, and Brazil will 
answer audience questions about medicinal product access in Latin America. This is a multi-part series 
which discusses the recent harmonization efforts to improve the standard of care and related development in 
individual countries across the region.  

Session Leaders: Silvia Bendiner, director regulatory affairs Latin America, MAPI Group    
Ivan Lugo, MS, executive director, INDUNIV Research Consortium. 
  
Speakers:  Dr. Lauro Moretto Domingos, president, National Academy of Pharmacy 
Fanny Morales Tamara, Colombian Pharmaceutical Industry 
Julio Sánchez y Tépoz, commissioner for sanitary promotion, COFEPRIS, Mexico 
 
 

 
 

Estados Unidos 
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20-21/11/15 - Presidente da ANF, Prof. Dr. Lauro D. Moretto, representou o Brasil na Expo Farma – 
Perú 
 
Em Lima, Perú, dias 20 e 21 de Novembro, o Prof. Dr. Lauro D. Moretto - Presidente da Academia Nacional 
de Farmácia, participou da abertura e da Feira  Expo Farma 2015 representando o Brasil e durante o 
Congresso ministrou as palestras: * Registro Sanitário de Medicamentos: Panorama Global de exigências 
sanitárias e Desafios & Oportunidades na Aplicação dos Guias de ICH na Indústria Farmacêutica 
Latinoamericana. 
 
Prof. Dr. Moretto participou, com os representantes dos países convidados, do Painel: Tendências em 
auditorias sanitárias das agências regulatórias - Experiência com auditorias FDA (Estados Unidos), ANVISA 
(Brasil), ANMAT (Argentina) e DIGIMID (Perú). 
 
O evento reuniu profissionais do setor Farmacêutico e Cosméticos dos países:  EUU, PUERTO RICO, 
ESPAÑA, MEXICO, BRASIL, ARGENTINA e PERÚ. 
 
 

 

 

 

Perú 
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78º. ANIVERSÁRIO DE INSTITUIÇÃO– ACADEMIA NACIONAL DE FARMÁCIA 

Foi realizada no dia 14 de Agosto de 2015 à 18h30, no Auditório Paulo Kobayashi – Assembléia Legislativa 
do Estado de São Paulo, a Sessão Solene em Comemoração ao 78. Aniversário da Academia Nacional de 
Farmácia.  

Tem sido praxe, nos últimos anos, registrar a data com uma solenidade festiva para recepcionar os 
membros da Academia e ilustres personalidades que prestigiam as atividades da Academia Nacional de 
Farmácia. 

Numa emocionante e inesquecível solenidade histórica registram presença no evento 154 convidados. 

A mesa diretora foi composta pelos Senhores: Eduardo Chaves Leal – Diretor do INCQS – Instituto 
Nacional de Controle de Qualidade em Saúde/FIOCRUZ, Pedro Menegasso – Presidente do Conselho 
Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, Deputado Federal Arnaldo Faria de Sá, Lauro Moretto – 
Presidente da Academia Nacional de Farmácia, Caio Romero Cavalcanti – Presidente Emérito e Walter 

Jorge da Silva João – Presidente do Conselho Federal de Farmácia. 

 

 

 

SOLENIDADE COMEMORATIVA 
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A comemoração foi marcada por quatro atividades relevantes: 

 

2.  Posse da Nova Diretoria – Biênio 2015-2017 - A Academia Nacional de Farmácia elege seus dirigentes 
a cada período de 2 anos. Em 8 de agosto, próximo passado, o corpo associativo elegeu a chapa que 
concorreu às eleições governativas, durante a cerimônia os Diretores foram publicamente empossados. 

 

 

 

1. Conferência Magna - O Acadêmico João 

Paulo Silva Vieira proferiu a palestra “Breve 

história da Farmácia e da profissão 

Farmacêutica”  

 

O Presidente da Academia Nacional de Farmácia – Dr. Lauro D. Moretto 
agradeceu a presença dos convidados, autoridades e homenageados. 

Ao ser reconduzido à Presidência registrou a responsabilidade de honrar o 
passado brilhante da Academia. 

Outorga da Medalha do Jubileu de 75. Anos de Fundação da 
Entidade – Foram homenageados na sessão solene personalidades de 
vida científica brasileira e internacional, em reconhecimento às suas 
relevantes contribuições e excelência nas Ciências Farmacêuticas.  

A Medalha é uma configuração reduzida da insígnia atual da Academia 
Nacional de Farmácia. Contém em sua parte central a taça símbolo da 
Farmácia, circundada pela inscrição Academia Nacional de Farmácia e 
a inscrição 1937-2012. Está estampada em metal banhado em ouro. 

 

  

 

Em seu discurso comentou sobre a missão e objetivos da Entidade, que é 
propugnar pelo estimulo e desenvolvimento das Ciências Farmacêuticas 
no Brasil e a visão de futuro a qual se orienta para as pesquisas 
inovadoras, em busca de conhecimentos que possam contribuir para o 
bem estar da população brasileira, também mencionou os registros 

históricos publicado em 2014 nos Anais.    
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Os agraciados de 2015, foram os Ilustres Senhores (as): 

Membros de Entidades Associativas Farmacêuticas 
Carlos André Oeiras Sena 

Fernando Luís Bacelar de Carvalho Lobato 
Forland Oliveira Silva 

Raquel Cristina Delfini Rizzi 
Rossana Santos Freitas Spiguel 

 
Diretores e Professores de Instituição de Ensino 

Anselmo Gomes de Oliveira 
Fernando de Sá Del Fiol 

Maria Inês Rocha Miritello Santoro 
Sady Corso 

 
Pesquisadores 

Gilberto Luiz Pozetti 
Hisako Gondo Higashi 

José Vanilton de Almeida 
Jurandir Auad Beltrão 

 
Autoridades 

Arnaldo Faria de Sá 
José Jeová Freitas Marques 

Marcelo Marcos Morales 
Reinaldo Mastellaro 

  
 

3. Outorga da Medalha do Jubileu de 75. Anos de Fundação da 
Entidade – Foram homenageados na sessão solene personalidades de 
vida científica brasileira e internacional, em reconhecimento às suas 
relevantes contribuições e excelência nas Ciências Farmacêuticas.  

A Medalha é uma configuração reduzida da insígnia atual da Academia 
Nacional de Farmácia. Contém em sua parte central a taça símbolo da 
Farmácia, circundada pela inscrição Academia Nacional de Farmácia e a 
inscrição 1937-2012. Está estampada em metal banhado em ouro. 
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4. Lançamento – Foi apresentado pelo Presidente da ANF – Dr. Lauro D. Moretto o novo perfil de Membro 
Associado à Academia Nacional de Farmácia, sendo: Membros Mantenedores – Pessoas físicas ou 
jurídicas que poderão contribuir com recursos para ajudar a custear a Entidade e estimular as atividades 
que promovam o desenvolvimento das Ciências Farmacêuticas no Brasil.  
 

 

 

Nesta ocasião, foi registrado publicamente que o Sindusfarma – Sindicato da Indústria de Produtos 

Farmacêuticos no Estado de São Paulo é o primeiro Membro Mantenedor inscrito na Academia.  

 

Saudações: Os senhores Deputado Arnaldo Faria de Sá e o Reitor Fernando de Sá Del Fiol proferiram 

saudação em nome dos homenageados. 

Prestigiaram o evento e também saudaram os convidados, os Senhores: Walter Jorge da Silva João – 
Presidente do Conselho Federal de Farmácia e Pedro Menegasso – Presidente do Conselho Regional de 
Farmácia do Estado de São Paulo. 

Encerrada as atividades, foram registrados os agradecimentos aos convidados, homenageados, 
autoridades e patrocinadores do evento: Abafarma, Abimip, Conselho Federal de Farmácia, OMPI e 
Sincamesp e aos apoiadores SBMF e USPharmacopeia. 
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PROF. WAGNER BARBOSA, MEMBRO DA ACADEMIA NACIONAL DE FARMÁCIA 

 

 
 
O professor Wagner Luiz Ramos Barbosa, docente do PPGEDAM/NUMA e da Faculdade de Farmácia/ICS, 
tomou posse no dia 15 de maio de 2015 como membro efetivo da Academia Nacional de Farmácia. A 
solenidade foi realizada no auditório do CEAMAZON (PCT Guamá), sob a condução do presidente da 
Academia, Dr. Lauro Moreto. 
O professor Wagner Barbosa ocupa agora a cadeira de número 72, que tem como patrono o Dr. Alberto 
Teixeira Paes, e passa a fazer parte de um grupo de ilustres personalidades acadêmicas e pesquisadores 
das Ciências Farmacêuticas. 

Durante a cerimônia, ele fez o juramento de posse, recebeu homenagens, uma medalha e um diploma de 
membro efetivo da Academia. Bastante emocionado, disse estar muito feliz pela honraria de ingressar para 
a Academia e ressaltou a importância de fazer parte do PPGEDAM nesse momento tão especial em sua 
carreira. 

"Eu estou me sentindo muito bem, muito feliz, principalmente porque essa honrraria é o reconhecimento de 
uma trajetória, pelo tempo de trabalho em pesquisa e ensino, pelo tempo dedicado à formação e 
qualificação de farmacêuticos e, mais recentemente, pela atuação na área de meio ambiente, dentro do 
Programa de Pós Graduação em Gestão de Recursos Naturais e Desenvolvimento Local na Amazônia 
(PPGEDAM)", disse o homenageado. 

O professor falou ainda sobre a importância de sua atuação no PPGEDAM, o que "propiciou uma forma de 
contribuir para que a Farmácia evoluísse em outro sentido, em outra direção, tornando-a instrumento de 
preservação cultural e ambiental, contribuindo para a elaboração de politicas públicas voltadas à qualidade 
de vida das pessoas e do meio ambiente. A atuação no PPGEDAM ampliou bastante a minha visão de 
pesquisa e senso de contribuição para a sociedade". 

Na mesa de solenidade estavam presentes: Prof. Edson Ortiz, Pró-Reitor de Administração, representando 
o Reitor da UFPA; Prof. Carlos Barros, diretor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da UFPA; Prof. 
Sérgio Moraes, diretor do Núcleo de Meio Ambiente - NUMA/UFPA; Prof. Mauro Acatauassu, diretor do 
Instituto de Ciências da Saúde - ICS/UFPA; Dr. Lauro Moretto e Dr. Caio Cavalcanti, respectivamente, atual 
presidente e presidente emérito da Academia Nacional de Farmácia. 

Fonte: http://www.ppgedam.ufpa.br/index.php/noticias-e-avisos/66-noticias-e-avisos/434-2015-05-21-21-02-41.html 

 

 

 

IMPRENSA - SOLENIDADES 

http://www.ppgedam.ufpa.br/index.php/noticias-e-avisos/66-noticias-e-avisos/434-2015-05-21-21-02-41.html
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ACADEMIA NACIONAL DE FARMÁCIA REALIZA SESSÃO EM ARACAJU 
 

O evento foi realizado no Museu da Gente Sergipana 
 

 

A Conselheira Federal por Sergipe, Vanilda Oliveira Aguiar e o presidente da 
Comissão de Ensino do Conselho Regional de Farmácia de Sergipe, 
Wellington Barros da Silva foram empossados como novos membros da 
Academia Nacional de Farmácia. O evento foi realizado no Museu da Gente 
Sergipana. 
 
A cerimônia que aconteceu pela primeira vez em Sergipe, relembrou a 
trajetória profissional dos novos acadêmicos, além do resgate da história da 
Academia, instituição de 75 anos de idade, que reúne profissionais de 
inúmeras áreas, e de inúmeras contribuições para o conhecimento das 
Ciências Farmacêuticas. A presidente do Conselho  
Regional de Farmácia de Sergipe, Rosa de Lourdes Faria Mariz,  
disse que foi um momento histórico para a categoria no Estado. 
 
O presidente da Academia Nacional de Farmácia, Lauro Moretto, disse esperar que o exemplo da Academia sirva para 
estimular e fomentar vocações da profissão farmacêutica. 
 
“Foi uma enorme satisfação e uma surpresa encontrar uma terra bonita, com um pessoal muito culto, e uma tradição 
fora da série. Somos guardiões da história da farmácia no Brasil, e temos um compromisso de desenvolver a ciência 
farmacêutica no seu todo, e estimular os jovens a participar dessa profissão que tanta contribuição tem dado ao povo 
brasileiro. Esperamos que o nosso exemplo sirva para estimular, e acima de tudo, fomentar, e desenvolver vocações na 
direção da profissão farmacêutica. O ser humano sofre muito, por causas econômicas ou sociais, mas o farmacêutico 
não enxerga essas diferenças, ele só tem a preocupação de atender aqueles que necessitam dos medicamentos e de 
seus serviços. O Nosso papel é desenvolver as ciências farmacêuticas do Brasil, contribuindo para os processos de 
inovação, resgatando aqueles que fizeram e deram sua contribuição científica para que sirvam de modelo e exemplo 
aos outros”, disse Moretto parabenizando os novos acadêmicos por representarem Sergipe. 
 
O reitor da Universidade Federal de Sergipe, Ângelo Antoniolli, disse estar muito satisfeito por participar deste momento 
histórico por ver uma área tão crucial como a Farmácia ter dois profissionais recebendo mérito de tal importância 
profissional. 
 
Novos acadêmicos 

 
Segundo Wellington Barros a distinção de ter sido homenageado pela Academia Nacional de Farmácia, com a indicação 
para ocupar a cadeira de número vinte, do príncipe dos poetas Alberto de Oliveira, além de ter representado uma grata 
surpresa lhe encheu de orgulho. Fiquei muito orgulhoso principalmente pelo fato de que, ao lado da minha companheira, 
a Dra. Vanilda, Sergipe passa a ter os seus primeiros acadêmicos da Academia Nacional de Farmácia, então é motivo 
de muita alegria, mas também motivo de muita responsabilidade, porque nós temos um papel a desempenhar dentro da 
Academia, que é levar as questões acadêmicas da Farmácia e da profissão do estado em âmbito nacional, e como é o 
papel da Academia Nacional, preservar também a tradição científica da Farmácia, porque é para isso que existe a 
Academia Nacional de Farmácia”, destacou. 
 
A conselheira Federal, Vanilda Aguiar disse que foi uma honra receber a notícia da indicação para ocupar uma vaga na 
com a cadeira número 61 da Seção de Ciências Naturais. “Esta satisfação é revestida de imensa responsabilidade por 
ter como patrono o Dr. Heitor Pinto da Luz e Silva, que tanto fez pela Farmácia brasileira. Como dizia a poetiza Cora 
Coralina “Quebrando pedras e plantando flores”, minha trajetória sempre foi pautada em atos de vida na fé inalienável, 
deixando para traz as mais difíceis barreiras que a vida nos impõe, e construindo uma caminhada regada de ética, 
perseverança e valores familiares. Continuarei a minha luta permanente, agora como acadêmica, e junto com os demais 
membros da Academia Nacional de Farmácia, pela valorização do farmacêutico brasileiro e em prol da melhoria da 
saúde do povo brasileiro”, ressaltou Vanilda. 
 
Fonte: CRF/SE 
  

 
 

 

Academia Nacional de Farmácia realiza 
sessão solene em Aracaju (Foto: CRF) 

http://www.infonet.com.br/sysinfonet/images/secretarias/Saude/grande-evento_crf_190315.jpg
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NOVOS MEMBROS DA ACADEMIA NACIONAL DE FARMÁCIA 
Dr. Pedro Menegasso e dr. Marcelo Polacow  

recebem o título em cerimônia realizada durante o Congresso 
 

 
 
 

 
 
Dr. Pedro Menegasso recebe a medalha da ANF significativos avanços na forma como a sociedade enxerga o nosso 
papel e pelo tamanho que a nossa profissão vem adquirido no nosso país. O que faço é pouco, mas jamais me furtarei a 
fazer a minha pequena parte. Esta luta é parte de mim”. 
 
Já o dr. Marcelo Polacow lembrou de sua origem humilde e dos pais que deram o apoio necessário para ingressar na 
universidade. “Ao longo de minha carreira tive a satisfação de ter uma participação ativa na profissão. Muito me 
perguntam onde desejo chegar, onde vou parar e sinceramente respondo que não sei. Só tenho a certeza que a busca 
pelo conhecimento e a luta pela profissão impulsiona-me e encoraja-me a vencer os mais difíceis obstáculos”. 

 
Acadêmicos e convidados ao final da cerimônia 

 

O evento contou com a ilustre presença da presidente da Federação Internacional de Farmácia (FIP), dra. 
Carmen Peña, e do bastonário da Ordem dos Farmacêuticos de Portugal, dr. Carlos Maurício Barbosa, além 
de farmacêuticos de destaque nacional e internacional e familiares dos homenageados. 

Carlos Nascimento - Assessoria de Comunicação CRF-SP 

Fonte: http://portal.crfsp.org.br/noticias/6958-novos-membros-da-academia-nacional-de-farmacia.html  

Os mais novos membros da Academia Nacional de Farmácia 
(ANF), dr. Pedro Menegasso, presidente do CRF-SP, e dr. Marcelo 
Polacow, conselheiro por São Paulo do Conselho Federal de 
Farmácia (CFF) receberam o honroso título em cerimônia 
realizada dentro do XVIII Congresso Farmacêutico de São Paulo, 
na segunda-feira (12/10). 

 

Em seu discurso de posse, dr. Pedro Menegasso lembrou dos 
tempos de universidade onde já exercia o seu interesse pela 
militância política. “De lá até aqui passei 29 anos da minha vida 
dedicando-me à valorização da profissão farmacêutica. Hoje, 
apenas do muito que ainda temos a avançar, já vislumbro 

http://portal.crfsp.org.br/noticias/6958-novos-membros-da-academia-nacional-de-farmacia.html
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Revista UpPharma Mai/Jun 2015 

 

  IMPRENSA - ARTIGOS 
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Revista UpPharma Jul/Agos 2015 
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Revista UpPharma Set/Out 2015 
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Revista UpPharma Set/Out 2015 
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Revista UpPharma Nov/Dez 2015 

 



               
 

40 
 

 



               
 

41 
 

 

 



               
 

42 
 

 

 

              HOMENAGEM 



               
 

43 
 

 
 



               
 

44 
 

 
 
 
25-09-15 – São Paulo - O Acadêmico Presidente, Prof. Dr. Lauro D. Moretto e a Acadêmica Profa. Dra. 
Nilce Barbosa receberam a Comenda do Mérito Farmacêutico Paulista, outorgada pelo Conselho Regional 
de Farmacêuticos do Estado de São Paulo. 
 

 
A comenda é entregue a farmacêuticos, pessoas físicas com formações diversas ou a pessoas jurídicas, 

nacionais ou estrangeiras para homenageá-los pela contribuição à classe farmacêutica, à sociedade, à 

saúde ou por relevantes serviços prestados ao CRF-SP, bem como por méritos excepcionais, tenham se 

tornado merecedores da condecoração, conforme critérios de avaliação científica, acadêmica, ética e 

profissional. 

                     
 

Arnaldo Faria de Sá, deputado federal, dr. Pedro Menegasso, presidente do CRF-SP, Edir Sales, vereadora 

e Zico Prado, deputado estadual. Ao lado, a medalha recebida pelos homenageados.  

 

 

 

CRF-SP homenageia seis personalidades que contribuíram 

para o fortalecimento da profissão farmacêutica 

O salão nobre da Câmara dos Vereadores, na capital, foi o local 

escolhido para uma das comemorações do Dia Internacional do 

Farmacêutico, em 25 de setembro. Por meio da outorga da 

Comenda do Mérito Farmacêutico Paulista, o CRF-SP 

homenageou seis profissionais que contribuíram para o 

desenvolvimento da Farmácia. 
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Dr. Pedro Menegasso, presidente do CRF-SP falou da satisfação em homenagear as personalidade 

 

Os homenageados e a diretoria do CRF-SP: Dra. Nilce Barbosa, presidente do Instituto Racine, Dra. Maria 

Luiza Rodrigues, atuante na área de educação e manipulação em São José do Rio Preto, Zico Prado, 

deputado estadual em São Paulo, Dr. Pedro Menegasso, presidente do CRF-SP, Dra. Raquel Rizzi, vice-

presidente do CRF-SP, Arnaldo Faria de Sá, deputado federal, Edir Sales, vereadora, Dr. Paulo Queiroz 

Marques, um dos farmacêutico com mais tempo de atuação, Dr. Marcos Machado, diretor-tesoureiro do 

CRF-SP, Dra. Priscila Dejuste, secretária-geral e Dr. Lauro Moretto, presidente da Academia Nacional de 

Farmácia. 

http://portal.crfsp.org.br/noticias/6889-comenda-do-merito-farmaceutico-paulista-2015.html  
 

  

http://portal.crfsp.org.br/noticias/6889-comenda-do-merito-farmaceutico-paulista-2015.html

