
Discurso de Posse – Marco Antonio Perino 
 
Senhor Presidente da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, 
Academia Nacional de Farmácia, Prof. Dr. João Paulo Silva Vieira, em 
nome do qual saúdo todas as autoridades e Acadêmicos presentes; 
Dr. Acácio Alves Souza Lima Filho e Dr. Lauro Domingos Moretto, 
acadêmicos e oradores; 
Colegas Farmacêuticos; 
Meus amigos; 
Minha família. 
 
Sinto-me extremamente feliz e honrado por ter sido indicado e aceito 
para ocupar a cadeira número 77 da Academia de Ciências 
Farmacêuticas do Brasil - Academia Nacional de Farmácia, que tem 
como patrono o Dr. Fernando Gross. 
 
Agradeço as palavras do Presidente da Academia, Dr. João Paulo Silva 
Vieira. 
 
Meus agradecimentos especiais ao Dr. Acácio Alves Souza Lima Filho, 
pelas suas palavras e principalmente por ter me indicado a Academia e 
aproveito aqui para reforçar meu compromisso em honrar tal distinção.  
 
Quero também parabenizar o Dr. Ademir, o Dr. Anderson, o Dr. Elpídio 
e o Dr. Hilton, neste momento em que compartilhamos a Cerimônia de 
Posse como membros titulares da Academia de Ciências 
Farmacêuticas do Brasil – Academia Nacional de farmácia. 
 
Meu patrono, o Dr. Fernando Gross, nasceu na cidade do Rio de 
Janeiro, no dia 04 de novembro de 1884. Bacharelou-se inicialmente 
em Direito, porém, cedo abandonou a advocacia, para dedicar-se ao 
estudo da química, matriculando-se no Curso de Farmácia da 
Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, onde se diplomou em 1906. 
 
Fernando Gross foi professor lecionando na Escola Superior de 
Agricultura e de Medicina-Veterinária, as cadeiras de Química Orgânica 
e Biológica, assim como as de Toxicologia, Terapêutica e Farmacologia. 
Ocupou mais tarde, como Professor Catedrático, a cadeira de Química 
Analítica, Bromatológica e Toxicológica na Escola de Medicina e 
Cirurgia do Rio de Janeiro e publicou inúmeros e relevantes trabalhos. 



 
Em 21 de julho de 1926 fundou o Laboratório Industrial Farmacêutico 
Gross, no Rio de Janeiro, que teve aceitação imediata da classe 
médica. Um dos produtos que foi o carro chefe do Laboratório Gross, 
foi o conhecido Atroveran, um dos maiores sucessos de vendas de toda 
a história da indústria nacional de medicamentos e que 
indubitavelmente consolidou a presença do laboratório no mercado 
nacional. 
 
Na área associativa, pertenceu a várias entidades como a Associação 
Brasileira de Farmacêuticos, Sociedade Brasileira de Química e 
Associação Brasileira de Imprensa dentre outras.  
 
Toda sua vida de empresário e de homem da ciência, foi um exemplo 
constante de tenacidade e de amor ao trabalho e ao progresso, o que 
bem prova o legado deixado à toda classe Farmacêutica do País. 
 
Espero honrar meu patrono e meus antecessores nessa cadeira.  
 
A minha paixão pela farmácia foi despertada, desde cedo, quando 
ganhei de minha mãe, aqui presente, um “laboratório de química”, aquilo 
para mim foi uma coisa mágica! Nunca esqueci. Passei a adorar 
química, coincidentemente a mesma paixão do meu Patrono, o que me 
levou a fazer um colégio técnico em química e depois, o curso de 
farmácia foi um caminho natural.    
 
Depois de formado passei rapidamente pelas áreas de análises clínicas 
e aqui preciso fazer mais um agradecimento ao Dr. Acácio e ao Dr. 
Paulo Roberto da Costa, que me permitiram estagiar, ainda na época 
da faculdade, no Laboratório de análises clínicas Pasteur. Esta 
experiência foi enriquecedora e extremamente importante para mim. Na 
sequência vieram a vivência na indústria farmacêutica e diagnóstica, 
mas foi na farmácia magistral que me realizei como ser humano, 
farmacêutico e empresário e aqui faço um agradecimento especial a 
pessoa que, “literalmente”, há uns 37 anos atrás me tirou da indústria 
farmacêutica e me levou para desvendar o mundo da farmácia magistral 
–  a Eliete, minha esposa. 
 



Na farmácia magistral foi onde pude desenvolver todo o meu potencial 
como profissional e posso dizer que foi e continua sendo uma paixão 
arrebatadora. 
 
A necessidade de automatizar os processos na farmácia acabou me 
levando a descobrir minha segunda paixão – a tecnologia. 
 
Falamos de meados de1983, não tínhamos computadores pessoais e 
muito menos celulares, como costumo brincar - era a época onde Apple 
e Black Berry eram apenas frutas!!! Hoje Black Berry voltou a ser 
somente fruta!! 
 
Com o advento do computador pessoal e a necessidade de automação, 
tive o privilégio de conhecer o Milton Sonoda, que foi meu sócio por 25 
anos e amigo para sempre e juntos introduzimos a tecnologia no 
segmento magistral. Desde então, inovar, melhorar processos, 
aumentar a segurança na produção do medicamento personalizado e 
humanizar o atendimento ao paciente, são o que me mantém 
energizado e estimulado a cada dia.  
    
Alguns anos depois, em 1999, fui “convidado” pelo Dr. Elpídio e pelo Dr. 
Rogério Tokarski, a assumir a presidência da Anfarmag que 
definitivamente marcaria minha vida. Através da Entidade e junto com 
minha diretoria, pudemos ajudar a construir, junto à ANVISA, então 
recém-criada, o novo marco regulatório do segmento magistral e pude 
perceber a importância e a força do associativismo na vida de todos nós 
e aqui ressalto mais um ponto de convergência com a trajetória do meu 
Patrono, o Dr. Fernando Gross, que teve forte atuação em várias 
entidades de Classe.   
 
A Anfarmag me propiciou a oportunidade e alegria de conhecer e 
conviver com inúmeros farmacêuticos/as, autoridades e funcionários 
que de alguma forma influenciaram e ajudaram a construir a história do 
segmento magistral e gostaria de citar nominalmente e agradecer 
algumas destas pessoas: 
 
Elpidio Nereu Zanchet, Rogério Tokarski, Natan Levy, José Antonio 
Batistuzzo, Maria Aparecida Ferreira Soares, Evandro Tokarski, Antonio 
Carlos Zanini, Ademir Valério, Anderson de Oliveira Ferreira, Eduardo 
Colombo, Gonzalo Vecina Neto, dentre outros.  



  
 
Não poderia finalizar sem agradecer aos meus pais, que mesmo com 
poucos recursos, não deixaram de se esforçar para que eu tivesse todo 
o suporte necessário. Com certeza devo muito a eles. Neste momento 
sinto imensamente que meu Pai não esteja entre nós. Ele ficaria muito 
orgulhoso!  
 
Mãe, muito obrigado por todo o seu amor e dedicação. A senhora é 
fantástica! 
 
Agradeço à Eliete, minha querida esposa e sócia, e olha que esta 
associação não costuma ter sucesso a longo prazo!!! A nossa já dura 
mais de 40 anos!!! 
 
Agradeço a meus filhos Márcio e Mário, vocês são e serão sempre as 
crianças que nos alegram e nos fazem pessoas melhores.  
 
Finalmente quero assumir aqui perante a todos o compromisso de`, 
como acadêmico, participar ativamente das ações da Academia e 
colaborar para difundir o desenvolvimento da inovação, ciência e 
tecnologia estreitando o relacionamento da Academia com as empresas 
e centros e inovação.  
 
 
Muito Obrigado a todos! 


