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Hino Farmacêutico:
sai a lista das seis músicas finalistas

ARTE

Os farmacêuticos Leila Rabello
Valle da Silva, de Niterói (RJ); Durval
Ferreira, de Fortaleza (CE), Islou Sil-
va, de Taguatinga (DF), Christianne
Maria Jácome e Sérgio Moreira Maga-
lhães (em parceria), de Belo Horizon-
te (MG); Caroline Junckes da Silva
Marques, de Florianópolis (SC); e Sér-
gio Luis Gomes da Silva, de João Pes-
soa (PB), são os autores das seis músi-
cas finalistas concorrentes do Concur-
so “Hino Farmacêutico”. As músicas
irão disputar o primeiro lugar, num cli-
ma de festival, com os seus próprios
autores ou intérpretes designados por
estes apresentando-se, ao vivo, no dia
oito de outubro, no hotel Othon
Palace, em Salvador, diante de uma
platéia integrada por farmacêuticos,
acadêmicos de Farmácia, empresári-
os e autoridades do setor, durante o
5º Congresso Brasileiro de Medica-
mentos Genéricos.

As seis músicas finalistas foram
escolhidos por uma Comissão integra-
da por três farmacêuticos (dois profes-
sores de Farmácia e um empresário do
setor); uma professora doutora de Li-
teratura Brasileira da Universidade de
Brasília (UnB) e um músico, formado
pela UnB, professor de clarineta e con-
siderado pela crítica como um dos cin-
co maiores clarinetistas do Brasil.

A Comissão julgou, com abso-
luta imparcialidade, os 27 trabalhos
inscritos. Os julgadores não conhece-
ram os concorrentes e sequer sabiam
os seus nomes, vez que todos os cds e

fitas k-7 contendo as músicas encami-
nhadas ao CFF foram para um estúdio
de gravação. Ali, todos os trabalhos
foram passados para dois cds e os seus
autores identificados por um número.

Um dos integrantes da Comis-
são cujo nome não poderá será revela-
do, aqui, por causa de sua função de
magistrado, diz-se surpreso com o ní-
vel de muitos dos trabalhos concorren-
tes. “Grande parte das músicas e letras
apresentou um alto nível e deu traba-
lho aos julgadores quanto à escolha das
seis primeiras”, explica. Ele, que tam-
bém irá participar da Comissão, em
Salvador, faz questão de salientar que
todas as 27 músicas concorrentes fo-
ram ouvidas duas vezes, criteriosa-
mente.  Foram selecionadas as seis que
receberam as notas mais altas.

Salvador – Quando subirem ao
palco do auditório do Othon Palace, em
Salvador, para apresentarem as músi-
cas, os intérpretes, que podem ser os
próprios compositores ou outros que
estes escolherem, serão acompanhados
por uma banda integrada por alguns dos
grandes nomes da música da Bahia. A
banda será integrada por uma flauta,
sax, guitarra / violão, teclado, baixo e
bateria. A direção musical e os arran-
jos ficarão por conta do maestro, com-
positor, violonista e professor da Fa-
culdade de Música da UFBA (Univer-
sidade Federal da Bahia), Antônio
Carlos Tavares.

Os seis concorrentes receberão
do CFF passagens e hospedagens a Sal-

vador. Eles terão estúdio de primeira
categoria para ensaiar com a banda e o
autor da música classificada em primei-
ro lugar ganhará um prêmio de R$ 5
mil. Os outros concorrentes receberão
uma menção honrosa. O regulamento
do Hino Farmacêutico encontra-se na
página do CFF.

Outros participantes – Os ou-
tros farmacêuticos que se inscreveram
para o concurso “Hino Farmacêutico”,
promovido pelo CFF, são Fabio Preis
Martins, de Florianópolis (SC); Ariene
Thereza Barbosa, de Uberlândia (MG);
Rodolfo Schleier, de Diadema (SP);
Maria Helena Nunes Tavares, de
Niterói (RJ); Magda Fidelis de Lima,
de Curitiba (PR); Eduardo de Morais
Lima , de Aragarças (GO); Maria José
Rocha Vieira, de Manaus (AM); Bru-
no Carneiro Manhães, de Goiânia
(GO); Geraldo Augusto da Silva, de
Belo Horizonte (BH); Paulo Nakano
Júnior, de São Paulo (SP); Silas
Teixeira Barcelos, de Goiânia (GO);
Antonio Pennacchi, de Ribeirão Preto
(SP); José Zacarias de Barros, de Cam-
po Grande (MS); Maria Alice Palma
Avelar, de Montes Claros (MG);
Wagner Oswaldo Nardoni Sela, de São
Paulo (SP); Arlindo Serpa, de Salva-
dor (BA); Joslaine Cláucia César
Andrade, de Anápolis (GO); Maria
Luisa Minelli de Ávila D’Ornelas, de
Leopoldina (MG); Ricardo Loss, de Go-
vernador Lindenberg (ES); Caroline
Gohe Schirmer, de Santa Maria (RS);
Marcelo Soares Crespo, de Muriaé (MG).


