FARMÁCIA COMUNITÁRIA:
um Prêmio chamado

Jaldo de Souza Santos
SBFC cria Prêmio para estimular produção de artigos
na área da assistência farmacêutica, em farmácia
comunitária. Prêmio leva o nome do Presidente do CFF.
Objetivo do Prêmio é, ainda, valorizar ações desenvolvidas
por farmacêuticos, com vistas a agregar valor aos seus
serviços e a fidelizar clientes para os estabelecimentos.

A Sociedade Brasileira de Farmácia Comunitária (SBFC) instituiu o PRÊMIO DR. JALDO DE SOUZA SANTOS
para farmacêuticos que atuam no segmento comunitário (farmácias e drogarias). É uma forma de a instituição
reconhecer o mérito dos farmacêuticos que se dedicam a escrever sobre
a profissão, na forma de artigo, e de
homenagear o Presidente do Conselho
Federal de Farmácia, Jaldo de Souza
Santos.
O tema de estréia do Prêmio são
as campanhas adotadas pelos próprios
farmacêuticos, dentro das farmácias e
drogarias, com vistas a agregar valor
aos serviços e a fidelizar clientes para
os estabelecimentos, além, é claro, de
promover o bem-estar dos usuários de
medicamentos.
“Muitos proprietários de farmácia não conseguem enxergar a verdade
relacionada aos serviços farmacêuticos.
Esses proprietários, por desconhecimento, alegam que o farmacêutico é
muito centrado nas questões relacionadas à saúde e que isso não dá lucro.
Ora! Isto não é verdade. Esses proprietários enganam-se, quando fazem tal
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afirmação, pois são os serviços farmacêuticos, como a orientação ao usuário
do medicamento sobre o uso correto
dos produtos, a aferição da pressão
sanguínea e o doseamento de sua glicose, entre outros, é que fidelizam os
clientes, e não apenas as promoções”,
informa o Presidente da SBFC, Amilson
Álvares, que é, também, Conselheiro
Federal de Farmácia pelo Estado do
Tocantins.

Presidente da SBFC e Conselheiro Federal
pelo Tocantins, Amilson Álvares: “Prêmio
pretende estimular a produção de artigos
contando as experiências dos farmacêuticos,
nas farmácias comunitárias.

Álvares argumenta que as experiências vividas pelos farmacêuticos que
atuam, em farmácias comunitárias, são
uma fantástica riqueza de informações
que podem ser temas de bons artigos.
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“Os artigos trarão informações e experiências práticas valiosas. Elas precisam
ser compartilhadas com os outros
farmacêuticos, a fim de enriquecer
os seus conhecimentos. Esses artigos
passarão a ser um patrimônio da categoria, da sociedade, dos órgãos de
saúde. E poderão servir de referência
para outros profissionais e acadêmicos,
e até abalizar algumas políticas na área”,
explica o Presidente da SBFC, acrescentando que a iniciativa de premiar é,
ainda, uma forma de incentivar os farmacêuticos a desenvolverem projetos
de assistência farmacêutica.
INSCRIÇÕES ABERTAS - As inscrições para o Prêmio Dr. Jaldo de Souza Santos de Farmácia Comunitária já
estão abertas e podem ser feitas, até
o dia 30 de junho de 2011. As normas
encontram-se no site da Sociedade, no
endereço www.sbfc.org.br. O telefone
é (61)3223-0837. O interessado, assim
que abrir a página da instituição, encontrará um link para o Prêmio.
APOIO - O vencedor ganhará R$
2.500,00; o segundo, R$ 1.500, e o terceiro, R$ 1.000,00. A premiação conta
com o apoio da Indústria Farmacêutica
Merck. Os prêmios serão concedidos,
durante a realização do II Congresso
Norte-Nordeste de Ciências Farmacêuticas, que será realizado, em João
Pessoa (PB), de 3 a 6 de agosto de 2011,
pelo Conselho Regional de Farmácia
da Paraíba, em parceria com a SBFC.
“Resolvemos dar o nome de Dr.
Jaldo ao Prêmio como uma homenagem a um dos farmacêuticos que mais
contribuíram para o desenvolvimento
da Farmácia, no Brasil. E mais: ele é um
farmacêutico comunitário e foi o primeiro a se associar à SBFC”, argumenta
Amilson Álvares.

Entidade em expansão
inaugura Regional, em SC
Presidência da entidade, em Santa Catarina, fica a
cargo do farmacêutico Arani Schroeder.

Dr. Arani Schroeder é o primeiro Presidente
da Regional da SBFC de Santa Catarina

O farmacêutico Arani Schroeder é o Presidente da recém-fundada Regional da SBFC (Sociedade Brasileira de Farmácia Comunitária) de Santa Catarina. Ele assume o cargo, com a disposição de implantar, na Regional, uma
política de qualificação e valorização profissionais, com a implantação de
cursos de capacitação e vários outros eventos técnicos e científicos.
A primeira ação da SBFC, no Estado, ocorrerá, já no segundo semestre
de 2011. Será um simpósio para tratar dos serviços farmacêuticos, em farmácias comunitárias, com foco em gestão e farmacologia. Schroeder acredita
que é com realizações que a seccional solidificará a sua presença, em Santana
Catarina.
“O farmacêutico comunitário é um profissional que acumula conhecimentos técnicos e científicos consideráveis, mas carece de informações em
gestão e em economia financeira, sob pena de ver o estabelecimento de sua
propriedade fechar as portas. A SBFC quer suprir essa carência de conhecimentos”, definiu o trabalho que pretende focalizar em sua gestão o Presidente da Regional catarinense.
Arani Schroeder explica que o farmacêutico bem qualificado que conquistar o credenciamento sete estrelas concedido pela SBFC nacional será
um profissional muito mais remunerado e referendará a sua própria farmácia.
Ele pretende levar aos farmacêuticos catarinenses, ainda neste ano, o curso
“Como obter sucesso financeiro e profissional com farmácia ou drogaria”.
Farmacêutico pela Univali (Universidade do Vale do Itajaí), em Santa
Catarina, Schroeder tem especialização em Farmácia Clínica, na Universidade do Chile (1997), e pós-graduação em Gestão Empresarial pela Fundação
Vetúlio Vargas. É um dos fundadores da Farma & Farma, franquia de farmácias de propriedade de farmacêuticos que reúne 150 estabelecimentos,
no Estado e fora, e integra a Comissão de Farmácia do Conselho Federal de
Farmácia (CFF).
Ele divide a direção da Regional da SBFC de Santa Catarina com os
seguintes colegas: Marcos Antônio Leandro (Vice-Presidente), Carmen Íris
Tolentino (1ª Tesoureira), Andrea dos Santos (2ª Tesoureira), David Anselmo
Leandro (1º Secretário), Patrícia Virgílio Perazzoli (2ª Secreetária).
Com a de Santa Catarina, sobe para 17 o número de Regionais da SBFC
abertas, nos Estados. “É um avanço rápido e construído, com bastante solidez”, comemora o Presidente da Sociedade, Amilson Álvares. A instituição
tem apenas dois anos de fundada. Interessados em se filiar à entidade ou em
outras informações devem buscar o site www.sbfc.org.br ou telefonar para o
número (61)3223-0837.
Contatos com o farmacêutico Arani Schroeder podem ser feitos pelo
e-mail arani@farmaluciano.com.br
Pelo jornalista Aloísio Brandão, editor desta revista.
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