Ao iniciar, quero cumprimentar o Excelentíssimo Sr.
Presidente da Academia Brasileira de Ciências
Farmacêuticas, Dr. Joao Paulo Silva Vieira, através do
qual cumprimento os Senhores membros desta mesa e as
autoridades aqui presentes, já nominadas anteriormente.
Cumprimento o Prof. Dr. Lauro Domingos Moretto,
Presidente emérito desta histórica Academia Nacional de
Farmácia e através do qual cumprimentos todos os
Acadêmicos aqui presentes.
Meus colegas farmacêuticos,
Minha família,
Meus amigos, Senhoras e Senhores

Quero expressar a todos, a minha satisfação, ao ser
indicado para ser membro titular desta honrosa Academia,
e também manifestar os meus agradecimentos aos seus
membros e a sua diretoria, por terem acolhido a indicação
de meu nome.
Em conversa com o Prof. Lauro Moretto perguntei qual o
motivo principal da referência ao meu nome, e ele
prontamente respondeu:
“Pelo que você já fez e pelo que você representa para o
setor farmacêutico”.
Confesso Dr. Lauro, que essas palavras mexeram muito
comigo, pois considero este convite um coroamento aos
meus 46 anos dedicados a farmácia magistral.
Tenho a consciência de ter feito todo o possível, no sentido
de valorizar a Farmácia e para situá-la, digna e

adequadamente na posição de relevo dentro do quadro
global, em prol da saúde e da profissão do farmacêutico!
Sou graduado em Farmácia e Bioquímica pela
Universidade Federal de Santa Catarina em 1971, que aqui
presto as minhas homenagens aos meus professores, com
aperfeiçoamento na área de análises clínicas, mas por obra
do acaso e das necessidades profissionais me vi diante do
desafio de atuar na área farmacêutica, vindo a montar uma
farmácia com o único propósito, de aviar receitas médicas.
A ideia surgiu após saber a necessidade e a carência de
determinados tipos de medicamentos em falta no país na
década de 70, principalmente na área de dermatologia.
Com essa inspiração, muita persistência e ajuda de Deus,
fui aos poucos, abraçado por essa profissão, que me deu
muita motivação e prazer, pois vi que nela que o
farmacêutico pode ser um pouco de tudo, um
multiprofissional.
Vejo hoje que esta semente foi plantada em um terreno
fértil e promissor e se tornou um lugar propício para o
desenvolvimento profissional do farmacêutico.
Assim agora, ainda obstinado em trabalhar em prol do
setor, aceitei com muita honra, ocupar a cadeira de número
16 de meu patrono, o notável
Dr. Rodolpho Albino Dias da Silva, que foi
farmacêutico e militar brasileiro, e que vim a saber
que tivemos em comum várias coincidências em
nossas vidas profissionais.
.
Assim como eu fui um dos fundadores e Presidente
da Associação Nacional de Farmacêuticos Magistrais
(ANFARMAG), ele foi um dos fundadores e também

Presidente da Associação Brasileira de
Farmacêuticos em 1916.
Rodolpho Albino elaborou sozinho, durante mais de
10 anos o Código Farmacêutico Brasileiro, que foi
oficializado em 1929 e tornou-se a primeira edição
da Farmacopeia Brasileira, na época a obra mais
importante da literatura farmacêutica brasileira.
Esta obra de um único autor, diferenciava-se das
demais por conter descrições de mais de 200 plantas
medicinais, a maioria delas de origem brasileira.
Rodolfo Albino dedicou toda sua vida ao estudo de
plantas, drogas e substâncias medicamentosas, e
dirigiu a Revista Brasileira de Medicina e Farmácia,
mantida pela Casa Granado onde trabalhou como
diretor técnico e nela publicou importantes trabalhos
científicos.
Rodolfo Albino nasceu em Cantagalo no dia 05 de
agosto de 1889 e faleceu no ano de 1931, ao qual
presto minhas homenagens e a promessa de ocupar
sua cadeira com muita dedicação.
Como coincidência com meu patrono, fiz parte do grupo de
trabalho, nomeado pela Farmacopeia Brasileira, com a
missão de desenvolver o nosso atual Formulário Nacional.
Esta obra, já publicada, que nós desejamos vê-la ampliada,
no tamanho proporcional que visualizamos a farmácia
magistral brasileira.
Quero aqui agradecer, todas as pessoas que me apoiaram
nestes 46 anos e ajudaram a me tornar um bom
profissional, desde o mais simples colaborador e
principalmente aos meus colegas farmacêuticos que aqui
destaco a Dra. Sônia Vaquero, a Dra. Silvana Denise de

Melo e Dr. David Télvio Knobel que trabalhamos juntos
muitos anos e consolidamos o conceito de manipulação
com ética, qualidade e inovação.
Neste período, elaboramos e editamos vários formulários
com sugestões de fórmulas de medicamentos e de
produtos com fins terapêuticos, destinados a prescrição e
uso em diversas especialidades médicas.
Agradeço a todos os colegas da Anfarmag, em especial
aos ex-presidentes e atuais conselheiros, doutores Marco
Perino, Ademir Valério, e Rogério Tokarski e ao colega Dr.
Eduardo Colombo que trabalhamos juntos durante muitos
anos na defesa da farmácia magistral e para proporcionar
uma normatização viável para o setor.
Agradeço ao Dr. Anderson de Oliveira Ferreira e ao Dr.
José Batistuzzo, aos quais manifesto a minha admiração e
gratidão por iluminar o setor farmacêutico magistral, com
seus conhecimentos e publicações e assim tornar mais fácil
o desempenho de nossas atividades técnicas e
principalmente para as futuras gerações.
Cumprimento também os colegas que compartilham
comigo esta cerimônia de posse, parabenizando-os.
Registro aqui os meus agradecimentos profundos a minha
família, por terem compreendido minha ausência em fases
importantes de suas vidas.
Agora, já como membro desta seleta academia, coloco à
disposição toda a minha experiência profissional e prometo
a minha dedicação para a grandeza da farmácia brasileira
e da saúde da população desta nação.
A todos que aqui vieram nos prestigiar nesta noite
inesquecível, meu muito obrigado!

