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Escola de Farmácia e Bioquímica da
Católica de Pelotas vai coordenar
laboratório do Estado

Foto de Wilson Lima

Unidade produzirá 50% dos medicamentos
consumidos no Rio Grande do Sul

Estudantes no laboratório da Escola de Farmácia e Bioquímica da Universidade Católica de Pelotas

A Escola de Farmácia e Bioquímica da Universidade Católica
de Pelotas (UCPel), juntamente
com a Prefeitura Municipal e lideranças regionais, garantiu a construção de uma indústria de medicamentos na Zona Sul do Rio
Grande do Sul. Construída em Pelotas, a unidade constitui uma extensão do Laboratório Farmacêutico do Estado do Rio Grande do
Sul (Lafergs) e irá produzir 259 milhões de comprimidos, por ano aproximadamente 50% da produção estadual.
A produção será voltada a
medicamentos de grande consumo, tais como antipertensivos,
diuréticos, antiinflamatórios, analgésicos, antibacterianos, antianê30

micos, gerando uma renda anual
de R$ 6,5 milhões. Entre as ações
decorrentes da iniciativa estão a
formação de um consórcio com outros municípios, a geração de empregos diretos e indiretos, como
produção de embalagens e transporte, e maior número de pessoas
atendidas, tendo em vista a aquisição de remédios a preço de custo.
A Escola de Farmácia da
UCPel dará apoio tecnológico à
implantação, produção e controle
de qualidade da futura indústria.
Para isso, promoveu recentemente uma reestruturação em seu currículo, incluindo a modalidade Medicamentos, além de contratação
de novos docentes na área de Tecnologia Farmacêutica. Também,
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está remodelando o espaço físico
de seus laboratórios e adquirindo
novos equipamentos.
Recursos federais e estaduais serão destinados à construção
dos prédios da unidade industrial.
A Prefeitura Municipal será responsável pala infra-estrutura (terrenos, parte elétrica, esgoto etc.),
bem como o repasse da produção
a hospitais e postos de saúde. Juntamente com a UCPel, a Prefeitura também investirá em recursos humanos.
A iniciativa contará com
mão-de-obra oriunda de instituições de ensino e pesquisa da região, entre eles o Centro Federal
de Ensino Tecnológico (Cefet) e
a Universidade Federal de Pelotas (UFPel), além da Escola de
Farmácia e Bioquímica da Universidade Católica.
Projeto - O projeto elaborado pela UCPel e Prefeitura Municipal de Pelotas foi analisado e
aprovado, em Porto Alegre, por
uma comissão paritária, formada
por representantes da Famurgs,
Associação Gaúcha dos Municípios e Associação dos Secretários de Saúde, além da Secretaria
Estadual de Saúde. A cidade de
Santa Maria foi escolhida para
sediar outra unidade industrial de
medicamentos que irá produzir antibióticos.
Fonte: Coordenadoria de Comunicação
da UCPel (jornalista Claucio Brião).

