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Entrada do pavilhão: começa a viagem do conhecimento farmacêutico

Às vezes, para
encarar muitas
idas-e-vindas
no gigantesco
Anhembi, só de
patins

O Presidente e o Tesoureiro do CFF,
Jaldo de Souza Santos e Salim Tuma

Haber, visitam o estande do Museu da
Pharmacia, criado e dirigido pelo

farmacêutico Paulo Queiroz Marques
(centro). O Dr. Paulo é um desses

homens dotados de grande poder de
transformar o seu ambiente. É um

batalhador incansável pela preservação
da memória da Farmácia, no Brasil.

Enquanto aguardam ser convidados para compor a Mesa, na solenidade de
abertura do Congresso, uma conversa descontraída e animada entre João Silveira,
português, Presidente da Ordem dos Farmacêuticos de Portugal; Peter Kielgast,
dinamarquês, Ex-presidente da FIP e representante do órgão junto à América
Latina; Humberto Costa, Ministro da Saúde, representando o Presidente Luiz
Inácio Lula da Silva; Jaldo de Souza Santos, Presidente do Conselho Federal de
Farmácia; Jean Parrot, francês, Presidente da FIP (Federação Farmacêutica
Internacional), e Tom Hoek, norte-americano, Secretário Geral da FIP.

Aconteceu no Congresso
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CFF realizou uma Plenária, no Anhembi, durante o Congresso

Simpósio "Atenção farmacêutica: como eu faço?"
durou todo o primeiro dia do Congresso e
abordou o tema sob diversos pontos de vista

O Vice-presidente do CFF, Elber Bezerra de Menezes, entre os
portugueses Maria Manuela Teixeira, uma das maiores porta-

bandeiras da atenção farmacêutica, no mundo, e João Silveira,
Presidente da Ordem dos Farmacêuticos de Portugal

Dois farmacêuticos em postos de direção, no Ministério da Saúde,
participaram do Congresso: Norberto Rech e Victor Hugo Travassos
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A ABFH lançou, em seu estande, durante um animado coquetel,
no Congresso Brasileiro de Farmácia, a terceira edição do seu
"Manual de Normas Técnicas para Farmácias Homeopáticas" Nelly Marin Jaramillo, Coordenadora da

Área de Tecnologia e Medicamentos da
OPAS (Organização Pan-americana de

Saúde), participou do Congresso e visitou
o estande do CFF, no Anhembi (foto)

Presidente do Conselho Federal, Jaldo de Souza Santos, recebe, no
estande do CFF, no Anhembi, o Deputado Federal Ivan Valente (PT-SP),

a quem oferta o seu livro "Farmácia Brasileira: Utopia e Realidade".
A Secretária Geral do CFF, Léria Vieira,

esteve na tarde de autógrafos do
lançamento do livro "Farmácia Brasileira:
Utopia e Realidade", do Presidente do

CFF, Jaldo de Souza Santos

O Ex-presidente da Anvisa e atual Secretário
Municipal de Saúde de São Paulo,

Gonzalo Vecina, participou do Congresso.

  No tempo: A
Droga Raia levou os

visitantes do seu
estande a uma

viagem à época das
boticas. A empresa
simulou uma botica

e manteve um
fotógrafo, de
plantão, para

registrar os
visitantes vestidos

em impecáveis
jalecos e outras

peças da
indumentária da

época oferecidos
pela própria rede

de farmácias.
Depois, enviou, pela

Internet, todas as
fotos. Que presente!
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Chek Point no Congresso
Entre palestras e exposições de produtos, a Roche Diagnostica

Brasil apresentou aos congressistas uma nova proposta
de serviços farmacêuticos: o Chek Point 

Diariamente, filas for-
mavam-se no estande
da Roche Diagnostica
Brasil. Eram congres-
sistas que iam conhe-
cer os modernos mo-
nitores de glicemia, co-
lesterol e triglicérides,
ou para se submeter a
testes, ali mesmo.

Entre os produtos expostos
nos estandes instalados no Con-
gresso Brasileiro de Farmácia, fi-
guraram, no estande da Roche
Diagnostica Brasil os monitores
Accutrend GC e Accutrend GCT
para a monitorização da glicemia,
colesterol e triglicérides; o moni-
tor portátil para coagulação Coa-
guChek S e os monitores para o
bom controle da glicemia Accu-

Chek Advantage e Accu-Chek
Active.

Além da exposição de equi-
pamentos, a Roche Diagnostica
Brasil apresentou uma nova pro-
posta de serviços farmacêuticos
aos congressistas. Foi o Chek
Point, “um serviço cômodo e prá-
tico para a verificação das taxas
de glicose, colesterol e triglicéri-
des oferecidos dentro da própria

farmácia”, segundo informações
da Assessoria de Imprensa da
empresa.

Para obter mais informações
sobre os aparelhos, entrar em con-
tato com o serviço gratuito Accu-
Chek Responde 0800 77 20 126
e receba gratuitamente a assina-
tura da “Revista De Bem com a
Vida” ou acesse o site
<www.rochediagnostica.com.br>

No terreno do conhecimento: o
estande da Racine, empresa bra-
sileira voltada para o aperfeiçoa-
mento de profissionais da saúde,
com foco na Farmácia, teve o dom
de reunir lideranças farmacêuti-
cas nacionais e internacionais jun-
to aos seus diretores. Da esquer-
da para a direita: Blaz Vasquez
(paraguaio), Presidente da Fefas
(Federação Farmacêutica Sul-
americana); João Silveira, Presi-
dente da Ordem dos Farmacêu-
ticos de Portugal; Nilce Barbosa,
Presidente da Racine; Jaldo de
Souza Santos, Presidente do CFF;
Jean Parrot (francês), Presiden-
te da FIP (Federação Farmacêu-
tica Internacional); Tom Hoek (nor-
te-americano), Secretário Geral
da FIP; Gustavo Éboli (brasileiro),
Presidente da Fepafar (Federa-
ção Pan-americana de Farmacêu-
ticos), e Marco Quintão, Diretor
da Racine
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Estande do Ministério da Saúde

Exposição dos trabalhos científicos

Renê Marcos Munaro, Coordenador-
administrativo da Enefar(Executiva Nacional dos

Estudantes de Farmácia), e a Secretária Geral
do CFF, Lérida Vieira, no estande do CFF.

A alegria contagiante das acadêmicas de Farmácia

Um pagode para alegrar o encerramento do Congresso


