PRÊMIO

CFF CRIA
O PRÊMIO
JAYME TORRES
Prêmio estrea, incentivando a atenção
farmacêutica, no momento de afirmação
da especialidade, no Brasil
O Conselho Federal de Farmácia
criou o “Prêmio Jayme Torres de Farmácia”, anual, na modalidade artigo.
Neste ano (2002), o concurso terá
como tema a atenção farmacêutica,
que poderá ser focada sob diversas
abordagens, como a metodologia, as
estratégias etc. O Prêmio vai contemplar as categorias “Jovem Farmacêutico” (para alunos formandos do último ano/período do curso de graduação em Farmácia) e “Profissional”
(para farmacêuticos que já atuam na
profissão).
Premiação – Criado pela Resolução Normativa CFF número 376, de
27 de março de 2002, o “Jayme Torres” premiará o primeiro colocado da
categoria “Jovem Farmacêutico” com
um certificado, mais um notebook
Pentium III, 1.2 GHz, 512 Mb de memória. Já na categoria “Profissional”,
o vencedor ganhará um certificado e
um valor em espécie de R$ 5.000,00
(cinco mil reais).
E mais: os vencedores terão as
suas passagens para receber os prêmios custeadas pelo CFF. Os prêmios
serão entregues, em Goiânia, durante
a realização simultânea do 3º Congresso Brasileiro de Medicamentos Genéricos, II Salão Internacional de Negócios do Setor Farmacêutico-farmonegócios e I Congresso Nacional de
Medicamentos, de 30 de agosto a dois
de setembro.
Inscrições – Poderão ser feitas,
na sede do CFF, no seguinte endereço: SCRN 712/712 - Bloco “G” - Nº 30
- Asa Norte - Brasília-DF. CEP 70.760-

Dr. Jayme Torres dá nome ao Prêmio

770, junto à Assessoria Farmacêutica, ou via Correios, por Sedex. O artigo deve ser enviada junto à cópia da
Carteira Profissional do concorrente
expedida pelo CRF de origem (no caso
de profissionais) e cópia do comprovante de matrícula (no caso de alunos
formandos).
O período de inscrições vai de

primeiro de junho a 31 de julho de 2002.
Os trabalhos deverão se enviados em
duas vias impressas e em disquete,
com fotocópia da Carteira de Identidade, em envelope único, lacrado,
contendo endereço completo, telefone, e-mail, titulo da obra. Mais informações estão no endereço eletrônico
do CFF (www.cff.org.br).

Uma homenagem ao
primeiro presidente
Empreendedor destemido, homem de visão futurista, o paulista
Jayme Torres estudou Farmácia, de 1919 a 1921, na Escola de Farmácia e
Odontologia de Pindamonhangaba (SP). Não demorou muito e adquiriu a
Drogaria Mercúrio. Tempos depois, fundou e dirigiu o Laboratório Torres, que se tornou uma das mais sólidas empresas do parque industrial
daquela época (década de 40).
Torres não foi só um empresário de visão. Ele prestou enorme
colaboração à Farmácia, participando de várias entidades do setor. Em
1944, após uma luta ativa na campanha de industrialização do País, foi
eleito presidente do Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos
do Estado de São Paulo. No ano seguinte, promoveu, com outros líderes
farmacêuticos, a fundação da Associação Brasileira de Indústria Farmacêutica. Foi ainda diretor da Associação Comercial da Federação das
Indústrias.
Destaque na política farmacêutica da época, Torres lutou, bravamente, junto a outros exponenciais farmacêuticos, para a promulgação da
Lei Federal número 3.820, de 11 de novembro de 1960, que criou o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Farmácia. Todo o seu empenho
e preparo renderam-lhe a indicação para assumir a primeira Presidência do
Conselho Federal de Farmácia, integrando uma diretoria da qual faziam
parte ainda Aluísio Pimenta (vice-presidente), Júlio Sauerbronn de Toledo (secretário geral) e José Warton Fleury (tesoureiro). A primeira Diretoria do CFF foi empossada, no dia cinco de julho de 1961, pelo ministro do
Trabalho e da Previdência Social, Francisco Carlos de Castro Neves.
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