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Somos todos    iguais,
braços dados ou não. 

(Vandré – Pra não dizer que não falei das flores)

Encerrada a mais disputada elei-
ção presidencial da história do Bra-
sil, cabe a todos nós trabalharmos 
por um País que busque cada vez 
mais reduzir a desigualdade social 
e possibilitar que mais pessoas 
tenham acesso a bens e serviços 
ainda reduzidos a uma minoria. E 
nessa caminhada não há porque 
falarmos em direções cruzadas, ca-
minhos rompidos, futuro dividido. 

Somos uma nação. Ainda que 
com tamanho continental, somos 
uma única nação. Uma nação que 
sempre comportou grande diver-
sidade cultural, de costumes, de 
história, de origens e que deverá 
manter unida e forte a capacidade 
de ser diversa...mas unida.

Na profissão farmacêutica, nas 
negociações coletivas nas quais a 
cada ano tentamos buscar avanços 
para a nossa categoria em seus di-
versos campos de atuação profis-
sional, volta e meia nos deparamos 
com tentativas de divisão e enfra-
quecimento da categoria, seja pelo 
setor patronal oferecendo remu-
nerações aviltantes, seja  por ges-
tores públicos com processos de 
terceirizações e privatizações das 
atividades farmacêuticas e muitas 

vezes até mesmo entre colegas 
que aceitam propostas indecentes, 
fragilizando mais ainda a nossa já 
combalida relação de trabalho, so-
bretudo nas farmácias e drogarias.

Como sempre, a nossa caminha-
da para um presente/futuro mais 
digno requer, mais uma vez, que 
estejamos unidos, olhando na mes-
ma direção, buscando fortalecer 
nossas relações de trabalho,  avan-
çando nas conquistas e ajudando a 
melhorar as condições de saúde da 
nossa população.

Nesse momento em que o Brasil 
necessita da união de todos para 
avançarmos em todos os sentidos, 
a categoria farmacêutica também 
precisa estar unida para vencer os 
desafios que  estão postos e os que 
certamente virão.

É hora de darmos os braços, as-
similarmos as divergências, para 
melhor e com mais eficiência, su-
perarmos as reais dificuldades da 
nossa profissão.

O SINFARMIG como sempre, es-
tende seus braços para seguirmos 
construindo uma nação mais justa 
e uma profissão devidamente re-
conhecida, valorizada e que possa 
servir aos brasileiros e brasileiras.

Grande abraço e boa leitura.
                   Diretoria do Sinfarmig  
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A representação feita pelo 
Sindicato dos Farmacêuticos do 
Estado de Minas Gerais junta-
mente com o Sindicato Único dos 
Trabalhadores da Saúde de Minas 
Gerais ao Ministério Público Esta-
dual (MPE/MG) contra a terceiriza-
ção dos exames de laboratório do 
Hospital Regional de Betim teve 
um desfecho vitorioso para a saú-
de pública.  No dia 30 de setem-
bro, foi publicado parecer do MPE 
recomendando que a prefeitura 
de Betim rescinda imediatamente 
o contrato com a empresa paulis-
ta Labclim Diagnósticos Laborato-
rias Ltda que assumiu os serviços 
do Laboratório Central do Hospi-
tal  Regional de Betim.          

  Segundo a promotora do Pa-
trimônio Público de Betim, Caroli-
na Mendonça, a terceirização dos 
serviços, que vem desde fevereiro 
deste ano, é ilegal, inconstitucio-
nal e está gerando prejuízo para 
os cofres públicos.  

 Em documento anexado à 
representação feita ao MPE, em 
maio de 2013, Sinfarmig e Sind-
Saúde-MG demonstraram que 
mais de 39% dos exames realiza-
dos pelo Laboratório do Hospital 
Regional de Betim eram pagos 
pelo SUS à prefeitura com mar-
gens de lucro que variavam entre 
100% a 3000%.

 Em outros 36,% dos exames, as 
margens de lucro para a prefeitura 
ficavam entre 5% e 99%. A prefei-
tura recebia a menor do Sistema 
Único de Saúde (SUS) pelo valor 
gasto na execução de 24% dos 
testes de laboratório. Entre esses, 
menos de 5% exigiam o valor mais 
alto de desembolso da Saúde Mu-
nicipal que variava entre 100% a 
440%.

 Com a demonstração de via-
bilidade financeira na execução 
dos exames pelo próprio Hospital 
Regional, as entidades sindicais 
argumentaram que a terceiriza-

ção dos serviços seria um prejuízo 
ao patrimônio público municipal. 
Ressaltaram também que o ser-
viço de Laboratório contava com 
20 anos de tradição e o trabalho 
de 110 funcionários treinados, a 
maioria efetivada por concurso.    

 Em sua recomendação, expe-
dida na terça-feira, o MPE orienta 
a prefeitura de Betim a voltar com 
a realização dos exames pelos 
mesmos servidores municipais  
que o executavam antes da ter-
ceirização, no prazo de 30 dias. O 
MPE alertou para que não haja no-
vas terceirizações na saúde a não 
ser que haja justificativa prevista 
em lei.     

 Segundo o diretor do Sinfar-
mig, Rilke Novato Públio que tam-
bém é farmacêutico da prefeitura 
de Betim: “trata-se de uma impor-
tante vitória em um momento em 
que o SUS vem sofrendo vários 
ataques privatizantes com a rou-
pagem das terceirizações”.  

Sindicatos conseguem vitória contra
a terceirização na saúde de Betim

VITÓRIA

Ministério Público do Estado de Minas Gerais recomenda que prefeitura volte
a realizar exames laboratoriais no Hospital Regional de Betim em 30 dias
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ENTREVISTA
Em busca do trabalho decente

Com base em dados de 2013, 
sabe-se que farmacêuticos são 
os profissionais de saúde, entre 
fisioterapeutas, nutricionistas, 
dentistas, enfermeiros e médicos 
com maior jornada de trabalho. 
Cerca de 62% trabalham de 40 a 
44h semanais e 20% trabalham 
acima de 45 horas, às vezes  ultra-
passando as 48 horas semanais. A 
que se deve essa disparidade de 
jornada entre os farmacêuticos 
e os demais profissionais de saú-
de?

Os dados da Relação Anual de In-
formações Sociais (RAIS) do Minis-
tério do Trabalho e Emprego (MTE) 
evidenciam que mais da metade 
(56,0%) dos farmacêuticos e farma-
cêuticas trabalham no segmento 
do comércio varejista de produtos 
farmacêuticos, predominantemen-
te nas farmácias e drogarias. Em 
função do baixo nível de rendimen-
to médio da categoria (R$ 3.083 ou 
4,5 salários mínimos) diversos pro-
fissionais são obrigados a trabalhar 
em dois ou três estabelecimentos 
comerciais, o que contribui para a 
extensão da jornada de trabalho. 

Quais são as consequências de 
uma jornada tão extensa quando 
relacionada ao tipo de atividade 
desempenhada pelos farmacêu-
ticos?

A jornada de trabalho excessiva se 
constitui numa dimensão de déficit 
de Trabalho Decente. Além de pro-
porcionar impacto negativo sobre 
a saúde dos trabalhadores e tra-
balhadoras a extensão da jornada 
extensa também gera dificuldades 
para a conciliação entre o trabalho 
e a vida pessoal e familiar. No caso 
da categoria dos farmacêuticos, os 
riscos são ainda maiores em fun-
ção da maior exposição ao risco e 
insalubridade inerentes às diversas 
atividades desempenhadas pelos 
profissionais. 

Cerca de 70% dos profissionais 
empregados no país são mulhe-
res. A prevalência delas no mer-
cado de trabalho farmacêutico 
pode favorecer a carga horária 
excessiva?

Na verdade, a prevalência femini-
na na categoria num contexto de 
carga horária excessiva amplia as 
desigualdades de gênero e dificulta 

a conciliação entre trabalho e famí-
lia, que, se constitui também numa 
importante dimensão do Trabalho 
Decente. Com efeito, a maior inser-
ção das mulheres no mercado de 
trabalho não se traduziu numa re-
definição e maior nível de compar-
tilhamento das responsabilidades 
familiares, que continuam sendo 
predominantemente exercida por 
elas. Os recém-divulgados dados da 
Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios (PNAD) do IBGE revelam 
a sobrecarga da dupla jornada sobre 
as farmacêuticas. No ano de 2013, 
entre o conjunto das farmacêuticas 
brasileiras inseridas no mercado de 
trabalho, uma expressiva proporção 
de 71,7% também realizava afazeres 
domésticos, enquanto entre os ho-
mens tal proporção eraoito pontos 
percentuais inferior (63,7%). As far-
macêuticas dedicavam 14,4 horas 
semanais aos afazeres domésticos, 
ao passo em que entre os homens 
tal dedicação era de apenas 7,1 
horas semanais, ou seja, menos da 
metade ou 7,3 horas a menos. Ao 
conjugarem-se as informações rela-
tivas às horas de trabalho dedicadas 
às tarefas domésticas e de cuidado 
com aquelas referentes à jornada 
exercida no mercado de trabalho, 

O Coordenador Nacional da 
Agenda Trabalho Decente para 
a Saúde da Organização Inter-
nacional do Trabalho (OIT), José 
Ribeiro, confirma com dados 
inéditos o que os farmacêuticos 
já sabiam na prática. Dentre os 
profissionais de saúde do Brasil, 
farmacêuticos e farmacêuticas 
são os que arcam com as mais 
pesadas jornadas de trabalho 
- chegam a ultrapassar 48 horas 
semanais. Potencializar o uso de 
informações  atualizadas sobre 
a profissão, segundo ele,  é o 
primeiro passo para viabilizar o 
trabalho decente para a catego-
ria.  Confira a entrevista.

José Ribeiro, da OIT

Reprodução Internet
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constata-se que, apesar da jornada 
semanal média das farmacêuticas 
no mercado de trabalho ser inferior 
a dos homens farmacêuticos (44,4 
contra 38,9 horas), ao computar-se 
o tempo de trabalho dedicado aos 
afazeres domésticos, a jornada mé-
dia semanal total feminina alcança-
va 53,3 horas e ultrapassava em 1,8 
hora a masculina (51,5 horas). 

Entre 2009 e 2013, a cidade de 
Belo Horizonte teve a expansão 
de vagas no setor farmacêutico 
de 1.862 para 2.163, um cresci-
mento muito tímido. Qual é o im-
pacto de um quadro restrito de 
vagas para o estabelecimento de 
um trabalho decente?

O tema das oportunidades de em-
prego integra uma das dez dimen-
sões do Trabalho Decente e a restri-
ção das mesmas se constitui num 
entrave para a promoção do traba-
lho digno. Por outro lado, a simples 
criação de empregos não promove 
automaticamente o Trabalho De-
cente, se os mesmos não forem 
exercidos em condições de liber-
dade, segurança, proteção social 
e respeito aos direitos e princípios 
fundamentais do trabalho. 

A OIT propõe a resolução de pro-
blemas e conflitos por meio do 
diálogo social, lastreado na re-
presentação tripartite: emprega-
dores, trabalhadores e governo. 
Em sua opinião, o que é possível 
fazer nesse âmbito para tornar  
mais decente a jornada dos pro-
fissionais farmacêuticos no Bra-
sil?    

O diálogo social visa fortalecer os 
valores democráticos nos proces-
sos de construção de políticas que 
afetam a sociedade como um todo 
ou atores sociais específicos. Nesses 

termos, ambientes de interlocução 
entre os atores interessados e mui-
tas vezes detentores de visões de 
mundo distintas são institucionali-
zados com o intuito de dirimir e dis-
ciplinar os conflitos, potencializar 
a cooperação e produzir políticas 
convergentes com os interesses das 
partes envolvidas. Com isso, con-
tribui-se para o fortalecimento de 
uma cultura democrática no país.
No mundo do trabalho, em particu-
lar, o diálogo social requer necessa-
riamente uma efetiva liberdade de 
organização e associação sindical 
de trabalhadores e empregadores, 
assim como a garantia de nego-
ciações coletivas periódicas.Diante 
deste contexto, a negociação co-
letiva se constituinum importante 
espaço para reafirmação e fortale-
cimento dos direitos já garantidos 
em legislação, e de promoção de 
avanços em alguns temas, nos quais 
a jornada de trabalho deve ocupar 
um lugar central. 

O conceito de trabalho decente 
foi formalizado pela OIT em 1999. 
Em 2006, o Brasil criou a Agenda 
Nacional do Trabalho decente. No 
que essas iniciativas têm impac-
tado o mercado de trabalho?

Primeiramente, é possível destacar 
a institucionalização do tema. Em 
2010, foi lançado o Plano Nacional 
de Emprego e Trabalho Decente e 
no ano de 2012 foi realizada a I Con-
ferência Nacional de Emprego e Tra-

balho Decente. Em paralelo, foram 
implantadas diversas agendas sub-
nacionais de Trabalho Decente – a 
exemplo da Bahia em 2007, Mato 
Grosso em 2009 e Região do Gran-
de ABC Paulista em 2010, além de 
diversas agendas setoriais: Agenda 
Nacional de Trabalho Decente para 
a Juventude, Agenda de Trabalho 
Decente para os/as trabalhadores/
as do SUS, entre outras. Em segun-
do lugar, vêm fomentando o sur-
gimento de instâncias tripartites e 
com participação da sociedade civil, 
em prol da promoção do Trabalho 
Decente. Neste contexto, diversas 
diretrizes de políticas, programas, 
pactos e compromissos vêm sendo 
criados, com repercussão positiva 
sobre o mercado de trabalho. 

Segundo suas próprias palavras, 
o primeiro  passo para enfrentar 
as deficiências é identificá-las. 
Nesse sentido, quais são os ele-
mentos e informações que faltam 
à categoria farmacêutica no Bra-
sil para que ela alcance melhores 
condições de trabalho?  

Trata-se inicialmente de potencia-
lizar o uso das informações já dis-
poníveis no âmbito do Sistema Es-
tatístico Nacional. Em seguida, con-
siderar as diversidades regionais no 
planejamento das ações. Os dados 
da RAIS de 2013 evidenciam, por 
exemplo, que a remuneração média 
da categoria oscilava de 2,6 salários 
mínimos no Piauí até 6,7 salários no 
Distrito Federal. Por fim, seria estra-
tégico realizar levantamentos qua-
litativos junto aos profissionais da 
categoria para identificar aspectos 
e temas não cobertos (ou parcial-
mente cobertos) pelas estatísticas 
oficiais, a exemplo de demandas 
de qualificação profissional, saúde 
mental, assédio moral, motivos de 
não sindicalização, dentre outros. 

“Os recém-
divulgados dados 

da PNAD revelam a 
sobrecarga da dupla 

jornada sobre as 
farmacêuticas”.
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Os rumos da Assistência Far-
macêutica no Brasil entusiasmam 
os mineiros como comprovou 
mais de uma centena de pessoas 
no evento de Avaliação dos 10 
anos da Política Nacional de Assis-
tência Farmacêutica (PNAF), reali-
zado em Belo Horizonte nos dias 
12 e 13 de setembro. Profissionais 
de saúde, a maioria farmacêu-
ticos, mas também professores 
universitários e estudantes deram 
sua contribuição que se juntará às 
vozes de brasileiros de outros 14 
estados onde a PNAF está sendo 
avaliada. O Sinfarmig foi o organi-
zador do evento, coordenado pela 
Escola Nacional dos Farmacêuti-
cos (Enafar) e a impressão que fi-
cou foi a de dever cumprido. 

“Espero que este diagnóstico 
feito aqui em Belo Horizonte tra-
ga reais avanços para a PNAF e 
melhore a qualidade de vida do 
povo brasileiro”, disse a diretora 
do Sinfarmig, Júnia Lelis.  Ao dar 
início ao encontro, o diretor do 
Sindicato Rilke Novato Públio lem-
brava à platéia a singularidade do 
evento. “Essa é uma oportunidade 
diferenciada de analisar uma po-
lítica nacional de saúde, uma vez 
que eventos como as conferên-
cias se incumbem de fazer pro-
postas e não de avaliar avanços 
e desafios das políticas como é o 
objetivo deste encontro”. No mês 
de dezembro, uma grande ofici-
na nacional em Brasília reunirá as 
avaliações das oficinas estaduais 
num único relatório que servirá 
de orientação para os delegados 
da 15ª Conferência Nacional de 
Saúde a ser realizada no próximo 
ano. 

Os participantes foram distri-
buídos em grupos de temas que 
compõem a política Nacional 

de Assistência Farmacêutica tais 
como: Gestão, Recursos Humanos, 
Financiamento, Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico e Aces-
so. O acesso foi o tema que atraiu 
mais integrantes para discussão, 
seguindo a tendência verificada 
em todas as seis oficinas realizadas 
anteriormente em outros estados. 
A percepção mais freqüente dos 
participantes é que, embora te-
nha aumentado em uma década, 
o financiamento para a Assistência 
Farmacêutica se mostra insuficien-
te prejudicando o acesso assim 
como o desarranjo entre as dife-
rentes esferas de gestão (União, 
estado e municípios) que intensifi-
ca a burocracia. A Lei 13021/2014, 
que eleva o estabelecimento far-
macêutico a prestador de serviços 
de saúde, foi considerada uma for-
ça capaz de promover mais acesso 
á assistência farmacêutica.  

Para o pessoal que se propôs 
identificar desafios e avanços da 
Gestão da PNAF, o gestor aparece 
ora como oportunidade ora como 
ameaça uma vez que a atuação 
dele pode alavancar ou compro-
meter a Política. Os programas de 
Assistência Farmacêutica dos esta-
dos e da União foram considerados 
avanços de gestão. Para o grupo 
que avaliou os Recursos Humanos, 
a PNAF é uma estratégia acertada 
ao possibilitar o aumento da de-
manda e a melhoria do acesso a 
serviços impondo a necessidade 
de mais pessoal capacitado.  Mas 
a terceirização preocupa ao preca-
rizar os serviços e tirar a possibi-
lidade de uma carreira de estado 
para os profissionais de saúde. O 
tema do Financiamento da PNAF 
foi discutido por um pequeno e 
dedicado grupo que se deparou 
com dificuldades. “Tirando quem 

Mineiros avaliam os 10 anos da Política Nacional de Assistência Farmacêutica 

PNAF
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trabalha na área, os demais des-
conhecem como se dá a utilização 
dos recursos, ponderou Lavínia 
Magalhães, oficineira e vice-presi-
dente do Sindicato dos Farmacêu-
ticos do Ceará (Sinfarce). A falta 
de transparência na aplicação dos 
recursos da AF foi bastante critica-
da. O grupo de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico também 
reuniu um pequeno grupo cheio 
de vontade de se aprofundar no 
tema e esbarrou na ausência de 
pesquisadores. A tesoureira da Fe-
deração Nacional dos Farmacêuti-
cos e ex-professora universitária, 
Célia Chaves, oficineira do grupo 
observou: “Será interessante saber 
porque a PNAF ainda não sensi-
bilizou os pesquisadores das uni-
versidades públicas porque, como 
sabemos, hoje a imensa maioria 
da pesquisa científica realizada no 
país é fruto de investimento dos 
governos”. Criticou-se o baixo in-
vestimento em pesquisa voltada 
para a produção de insumos e me-
dicamentos, assim como a depen-
dência de matérias primas que im-
pede a criação de condições para 
produção a custos menores. 

 A academia, entretanto, estava 
presente para contribuir com refle-
xões. A professora da Faculdade de 
Farmácia da Universidade Federal 
de Ouro Preto (UFOP), Lisiane da 
Silveira Eve, que participou do gru-
po de Recursos Humanos, criticou 
o atual produtivismo acadêmico 
que não considera a realização de 
pesquisas com benefícios para a 
população. Ela elogiou a PNAF:  “À 
medida que são identificadas suas 
forças e fraquezas, significa que a 
sociedade confirma  que a Política 
existe, mas também que as pes-
soas, com a cidadania ampliada, 
estão exigindo mais”. Para Lisiane, 

a bandeira de todos os engajados 
no avanço da PNAF agora deve 
ser ressaltar a importância do as-
pecto farmacoterapêutico dos 
medicamentos e lembrou o alto 
número de intoxicações causado 
por eles.

O presidente do Conselho Mu-
nicipal de Saúde de Betim, Carlos 
Alberto dos Santos observou que  
o encontro serviu para alinhar os 
avanços trazidos pela PNAF e com-
pletou: “Além do processo de tra-
balho, é preciso pensar na fixação 
dos recursos humanos, na reorga-
nização da estrutura física para o 
profissional prestar atendimento 
como é o caso do (Programa) Far-
mácia de Minas que tem todos os 
componentes necessários e que 
precisa estar de acordo com crité-
rios éticos e logísticos adequados 
e contar com equipamentos ne-
cessários”. Na avaliação dele, mes-
mo reconhecendo os avanços, o 
acesso à assistência farmacêutica 
está muito aquém das necessida-
des da população.

Rubens Ribeiro Leite, militante 
de longa data pelos direitos dos 
usuários de saúde de Belo Hori-
zonte destaca a necessidade de 
se criar nos conselhos a comis-

são interssetorial de AF. “Ela vai 
integrar farmacêuticos da gestão, 
trabalhadores e usuários e discu-
tir questões como judicialização e 
a lista de medicamentos da Rede 
Nacional de Medicamentos (Re-
name) além de contribuir para a 
formação política dos conselhei-
ros”.

Para a superintendente da Vi-
gilância Sanitária Estadual, Maria 
Goretti Martins de Melo, o avanço 
conseguido em 10 anos de PNAF 
na melhora do acesso é significa-
tivo. Ela também  destaca a cres-
cente conscientização para o uso 
racional iniciado com a criação 
da Anvisa, em 1999, quatro anos 
antes da Política e que inibiu o 
excesso de propagandas de me-
dicamentos. Mas reclama mais a 
presença dos farmacêuticos espe-
cialmente no segmento privado. 
Ela diz que farmácias e drogarias 
viram empresas e papel dos far-
macêuticos nesses locais é limi-
tado culminado em abusos com 
manipulação em série como em 
casos registrados recentemente 
pela Visa em Teófilo Otoni e Juiz 
de Fora. “É hora de os profissionais 
pararem e pensarem sobre o pró-
prio trabalho”, recomenda.   

Mesa de abertura do evento em Belo Horizonte
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NEGOCIAÇÕES
Concluídas as negociações coletivas de

Farmácia Hospitalar – vigência 2014/2015
Após várias reuniões entre o SINFARMIG e o sin-

dicato patronal (Sindicato dos Hospitais, Clínicas 
e Casas de Saúde do Estado de Minas Gerais - Sin-
dhomg), foram concluídas as negociações coletivas 
de trabalho para vigência em 2014/2015 no dia 15 
de setembro.

Ficou definido que os salários dos empregados 
abrangidos pela Convenção Coletiva de Trabalho 
(CCT) serão reajustados a partir de 1º junho (data-
base) de 2014, mediante aplicação do percentual 
de 6,0%. A CCT garante a manutenção das cláusulas 
já conquistadas nos anos anteriores. A Convenção 
2014/2015 estará disponível no site do Sinfarmig 
assim que for homologada pelo Ministério do Traba-
lho e Emprego (MTE).

O reajuste de 6% será aplicado retroativamente 
ao mês de junho. As diferenças dos meses de junho 
e julho serão pagas com o salário corrigido de se-
tembro e o reajuste aplicado ao salário de agosto 
será incorporado ao salário corrigido de outubro. 

“Consideramos que adiar mais essa negociação 
poderia impor mais prejuízo à categoria em função 
da dificuldade de diálogo com o Sindhomg. No ano 
passado, isso ocorreu quando o patronal arrastou as 
negociações durante meses impondo à categoria 
um reajuste injusto e defasado. Não houve correção 
referente à data-base e o aumento ficou restrito aos 
salários pagos a partir do mês de outubro de 2013”. 
A avaliação é da farmacêutica hospitalar Silvana Bo-
son, diretora do Sinfarmig que esteve presente na 
reunião de negociações.   

Patronal insiste na intransigência  

Segundo a diretora do Sinfarmig, Júnia Lelis, am-
pliar avanços nas negociações com o Sindhomg vem 
exigindo determinação e paciência dos farmacêuti-
cos hospitalares e da diretoria do Sinfarmig visto que 
a diretoria do patronal optou por nunca comparecer 
às reuniões. “A tática é a de se fazerem-se represen-
tar por seu advogado que cumpre o papel de trans-
missor das decisões da diretoria”, explica.

Conforme Júnia, a mensagem é passada pelo as-
sessor jurídico sempre com a ressalva de que não 
está autorizado a discutir nenhuma outro ponto 
apresentados pelos farmacêuticos na pauta de vá-
rias reivindicações da categoria. Como de praxe, o 
advogado limita-se a apresentar contrapropostas 
medíocres e sempre abaixo dos valores de correção 
da inflação do período. 

“Por causa dessa intransigência e da negativa 
em negociar do Sindhomg, o Sindicato dos Farma-
cêuticos buscou a intermediação do Ministério do 
Trabalho e Emprego (MTE) - para avançar nas nego-
ciações. A expectativa era de que mediação da SRTE 
nos ajudasse a colocar um ponto final nas negocia-
ções com  a celebração de um acordo justo e digno 
para os farmacêuticos hospitalares”, desabafa.

Diretores do Sinfarmig e representantes do Sindhomg em
reunião na SRTMG

Vice-diretor da Fenafar e diretor do Sin-
farmig, Rilke Públio, ao lado do Ministro 
do Trabalho, Manoel Dias, em evento 
da CNTU que discutiu propostas para 
maior valorização da pasta. No dia 
22/08, em São Paulo.
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Foi realizado no Rio de Janeiro, 
nos dias 19 e 20 de setembro, o 2º 
Encontro Sul, Sudeste e Centro-
Oeste de Sindicatos Farmacêuticos. 
O evento foi uma iniciativa da Fede-
ração Nacional dos Farmacêuticos 
(Fenafar).  O encontro teve como 
objetivo aumentar a interação en-
tre os sindicatos, estimular a troca 
de experiências, de idéias, discutir 
as diferentes realidades nos esta-
dos vislumbrando sempre o forta-
lecimento e a valorização da profis-
são farmacêutica e do Movimento 
Sindical.

 Participaram do Encontro, re-
presentantes dos Sindicatos: ES, 
MG, SP, MT, GO, SC, PR, RS filiados 
à Fenafar e colegas farmacêuticos 
convidados dos estados do RJ e do 
Distrito Federal.  Para Júnia Dark Le-
lis, diretora do Sinfarmig e diretora 
Regional Sudeste da Fenafar, este 
encontro foi mais uma oportunida-
de se buscar o fortalecimento dos 
sindicatos que vêm enfrentando 
duros golpes com práticas antissin-
dicais do Ministério Público do Tra-
balho, a alta rotatividade nos em-
pregos, precarização nas condições 
de trabalho, o não cumprimento 
das Convenções Coletivas de Tra-
balho, a criminalização do movi-
mento sindical, as dificuldades de 
avançar nas mesas de negociação, 
baixas arrecadações e com redução 
do número de farmacêuticos filia-
dos.

“Mais do que nunca, precisamos 
elevar o nosso nível de organiza-
ção, consciência e protagonismo 
político. Só assim conseguiremos 
fazer este enfrentamento tão ne-
cessário com o entusiasmo e a de-
terminação de sempre”, afirmou Jú-
nia.  A abertura teve as boas-vindas 
do vice-presidente da Fenafar, Rilke 
Novato Públio. Em sua saudação 
aos presentes, ele ressaltou a im-

portância do evento acontecer em 
um estado como o Rio, que possui 
grande número de farmacêuticos e 
que certamente vivencia enormes 
desafios a serem enfrentados na 
profissão. Destacou que as três re-
giões – Sul, Sudeste e Centro-Oes-
te possuem grande diversidade de 
mercado de trabalho com realida-
des e potencialidades  diferentes e 
que requerem uma análise bastan-
te cuidadosa para mais possibilitar 
ações mais efetivas das entidades 
sindicais farmacêuticas.

 Como conferencista de abertu-
ra, o evento contou com a análise 
de conjuntura feita pelo economis-
ta Clemente Ganz Lúcio, do Depar-
tamento Intersindical de Estatística 
e Estudos Socioeconômicos - Diee-
se. Clemente apresentou, com mui-
ta propriedade, uma análise políti-
co-econômica dos últimos 10 anos 
no país, observando os avanços 
do Brasil mesmo com a forte crise 
econômica que abalou o mundo, 
sobretudo os países europeus.  Na 
avaliação de Clemente, o Movi-
mento Sindical sempre enxergou 
que apesar dos avanços, da valori-
zação do salário mínimo, e da dimi-
nuição da pobreza no Brasil, ainda 
vivemos uma política econômica 
em disputa: a luta de classes per-
manece acirrada. Assim, ele diz, o 
Movimento Sindical constata que é 
preciso enfrentar os avanços da di-
reita que continuam a ameaçar as 
conquistas sociais.

Ao final, o economista abordou 

Encontro de Sindicatos no Rio aborda 
desafios e perspectivas da profissão

o momento político que afeta o 
País e como asespeculações, face ao 
momento de véspera das eleições 
gerais, afeta diretamente e altera 
o “humor” do mercado financeiro. 
O farmacêutico carioca Wendell 
Cerqueira, diretor do Sindicato dos 
Farmacêuticos do Rio de Janeiro e 
também diretor da Fenafar, ao dar 
as boas- vindas como anfitrião do 
evento ressaltou a necessidade de 
envolvimento dos colegas farma-
cêuticos - para cerrar fileiras junto 
à diretoria das entidades para que 
os enfrentamentos das adversida-
des aconteçam de forma coletiva e 
mais fortalecida.

Trabalho Decente
No segundo dia do evento, o pa-

lestrante e economista José Ribeiro, 
diretor nacional para o Trabalho De-
cente da Organização Internacional 
do Trabalho – OIT, contribuiu deci-
sivamente para o debate com uma 
exposição rica em dados sobre “Os 
Desafios e as Perspectivas para a 
Profissão Farmacêutica sobre a Óti-
ca do Trabalho Decente”. Segundo 
José Ribeiro, os profissionais farma-
cêuticos, a despeito da importância 
do seu trabalho para a saúde, não 
têm reconhecimento à altura desta 
importância social. Seu comentário 
teve como alicerce os dados relati-
vos à média salarial nacional perce-
bida, à jornada extensa de trabalho, 
a alta rotatividade nas farmácias e 
às absurdas jornadas que extrapo-
lam 44 horas semanais.

Ao final do evento, foi elabora-
da a “Carta do Rio de Janeiro” onde 
constam as principais proposições 
discutidas e aprovadas neste 2º En-
contro e que será utilizada como 
documento orientador para ajudar 
as entidades a superarem os desa-
fios que acometem os profissionais 
no dia a dia do mundo do trabalho 
farmacêutico.   

Diretores do Sinfarmig e representantes do Sindhomg em
reunião na SRTMG

AGENDA SINDICAL

Sindicalistas se reúnem no Rio de Janeiro
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BIOÉTICA
Sindicalistas assumem compromisso com a 

bioética em Fórum realizado em BH

  A intensa evolução científica e 
tecnológica vem trazendo conflitos 
éticos que envolvem a vida humana 
em seus fundamentos e a bioética, ou 
ética aplicada, começa a constar na 
pauta sindical brasileira. A preocupa-
ção com o assunto levou à realização 
do 1º Fórum Bioética e Sindicalismo 
Contemporâneo, no dia 17 de outu-
bro em Belo Horizonte por iniciativa 
da Confederação Nacional dos Traba-
lhadores Liberais Universitários Regu-
lamentados (CNTU),  do Sindicato dos 
Odontólogos de Minas Gerais (Somge) 
e da Federação Interestadual de Odon-
tólogos (FIO). 

Estiveram presentes representantes 
de várias federações de trabalhadores. 
A Federação Nacional dos Farmacêu-
ticos foi representada pelos diretores 
Veridiana Ribeiro (PE), Dalmare Ander-
son de Oliveira Sá (SE) e pelo vice-presi-
dente, Rilke Novato Públio.  A CNTU foi 
representada pela vice-presidente,  a 
farmacêutica Gilda Almeida de Souza.  
Para ela, o debate é oportuno. “Existem 
assuntos tabus que precisam ser en-
frentados como aborto e eutanásia e 
não há divisão de lados. Nesses temas, 
temos que buscar o equilíbrio”, disse. 
Idealizador do evento em Minas Ge-
rais, o presidente do Conselho Regio-
nal de Odontologia (CRO-MG), Luciano 
Elói Santos, ressaltou que a agenda dos 
sindicatos deve incorporar temas que 
preocupam o mundo na atualidade 
indo além das reivindicações salariais 
e trabalhistas. “Temos que atualizar a 
pauta sindical que não é mais a do sé-
culo XIX”, pontuou. O Sinfarmig foi re-
presentado pelos diretores Júnia Lelis 
e Rilke Públio.

 O professor de pós-graduação em 
Bioética da Universidade de Brasília 
UnB e integrante do Comitê de Ética 
da Unesco, Volnei Garrafa, mencionou 
que o papel dos sindicatos em relação 
à bioética pode ser decisivo  no Brasil, 
onde o tema não consegue empol-
gar a sociedade. “Projetos de lei sobre 
bioética são todos engavetados e não 

avançam no Congresso e até hoje não 
temos legislação sobre ética em pes-
quisa, nem um comitê brasileiro de bio-
ética ao contrário de todos os países da 
União Europeia que os possuem”  disse. 
O diretor do Sinfarmig, Rilke, argumen-
tou pela validade do debate uma vez 
que a bioética está presente no dia a 
dia dos farmacêuticos exemplificando 
com o dilema bioético que constitui 
hoje a liberação de medicamentos por 
via judicial. “O ritmo atual da judiciali-
zação no Brasil é de uma média de 50 
processos ao dia”, apontou. 

Em sua aula magna, o professor 
Volnei Garrafa disse que os códigos 
de ontologia (com deveres morais das 
profissões) precisam ser revisados para 
se transformarem em códigos de bio-
ética. “O mundo no século XXI é laico 
(não religioso), pluralista e complexo 
– com interação entre vários fatores de 
um processo”, resumiu. Segundo ele, é 
preciso praticar o respeito ativo entre  
todas as pessoas que hoje se entende 
serem iguais em dignidade. “O respeito 
ativo vai além da tolerância”, pontuou. 
O professor frisou que a prática da bio-
ética pode ser traduzida pela busca de 
respostas mais adequadas para temas 
persistentes e para a análise de macro-
problemas. 

 Palestrantes abordam pontos para 
a intervenção bioética

 A advogada especialista em Bioé-
tica e Direitos Humanos, Aline Oliveira, 
em sua palestra disse que: “O Brasil de-
finiu que o acesso ao sistema de saúde 
pública é universal, mas ainda não de-
finiu qual a cesta de serviços vai entre-

gar à população”, analisou, apontando 
para a judicialização como uma quebra 
da condição de acesso universal uma 
vez que nem todos têm acesso aos ser-
viços de saúde quando decorrentes de 
intervenção da Justiça. Aline chamou 
a atenção para o número de abortos 
realizados no Brasil culminando na 4ª 
causa de mortalidade materna sendo 
a segunda causa em Salvador (BA). 
“Quando o país não legaliza o aborto, 
mistura uma questão moral, que é pri-
vada, com uma questão legal. Agindo 
dessa forma o Estado opta por uma 
moralidade”, concluu.

O diretor do Sinfarmig, Rilke Públio, 
falou sobre a medicalização da socie-
dade brasileira contextualizando a ex-
pansão da indústria farmacêutica no 
país desde as décadas de 1960 e 1970, 
passando por 2012, quando o país era 
o 4º maior consumidor de medicamen-
tos do mundo. “A terapia farmacológi-
ca é aliada da indústria farmacêutica”, 
enfatizou aos presentes. Rilke ressaltou 
que enquanto a medicalização ocor-
re em virtude do poderio da indústria 
e do comércio farmacêuticos, outras 
doenças permanecem negligenciadas 
no Brasil e citou: Chagas, tuberculose, 
esquistossomose, malária e a diarréia 
que somente no ano passado matou 
165 pessoas em Alagoas.    

No encerramento do Fórum, os 
participantes concluíram que os sin-
dicatos devem internalizar pautas que 
envolvam questões sobre a bioética de 
modo a aprofundar esse tema e torná-
lo cada vez mais próximo dos debates 
sindicais. 

Representantes de federações e sindicatos participaram de evento conjunto em BH
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5ª edição do Congresso sobre uso racional de medicamentos
enfatiza participação da sociedade como parceira

Entre os dias 22 e 25 de setem-
bro, foi realizado em São Paulo o 5º 
Congresso Brasileiro Sobre o Uso Ra-
cional de Medicamentos que teve a 
segurança do paciente como tema 
central. A campanha pelo uso racio-
nal de medicamentos é prioridade 
da agenda nacional de Saúde e faz 
parte das estratégias da Organização 
Mundial de Saúde (OMS).

 Depois de os quatro primeiros 
eventos darem enfoque aos profis-
sionais de saúde, a quinta edição do 
Congresso seguiu a orientação de 
integrar a população nas atividades 
diárias dos profissionais como previu 
o Comitê Nacional para a Promoção 
do Uso Racional de Medicamentos 
(CNPURM). Como disse o coordena-
dor do programa Farmácia Popular 
do Brasil do Ministério da Saúde e 
membro do Comitê de Uso Racional 
de Medicamentos, Marco Aurélio Pe-
reira, na abertura do Congresso, des-
ta vez a intenção dos organizadores 
era a de extrapolar e fazer da socie-
dade parceira na discussão do uso 
racional de medicamentos.

 A presidente da Escola Nacional 
dos Farmacêuticos, Silvana Nair Lei-
te completou: “os tempos recentes 
não permitem continuar pensando 
sobre a saúde apenas pelos olhos 
dos profissionais”, uma vez que a 
participação da população adequa 
as políticas públicas às necessidades 
além dos olhos “técnicos”. Ela disse 
que a integração entre profissionais 
e sociedade é a linha que costura a 
Política Nacional de Assistência Far-
macêutica que completa uma déca-
da de vigor neste ano.   

 O ministro da saúde, Arthur Chio-
ro, destacou o papel do farmacêuti-
co durante sua fala, na abertura do 

evento. “A assistência farmacêutica 
integral tem sido nos últimos anos 
um foco de reflexão, no que se refe-
re ao princípio da integralidade e da 
própria disponibilização dos medica-
mentos para a população”, disse. 

 O ministro chamou atenção para 
outra questão que considera relevan-
te: “é o programa de qualificação da 
assistência farmacêutica, do qual nos 
orgulhamos muito, porque tem sido 
muito importante para o desenvolvi-
mento da farmácia”, lembrou Chioro 
ao divulgar os primeiros dados da 
pesquisa sobre acesso e utilização 
do uso racional de medicamentos no 
Brasil.

 O diretor do Sinfarmig, Rilke No-
vato Públio, também vice-presidente 
da Federação Nacional dos Farma-
cêuticos integrou a comissão organi-
zadora do Congresso. Rilke ressaltou 
a representatividade do evento neste 
ano em que estiveram presentes par-
ticipantes de 15 países, em uma clara 
demonstração de que a preocupação 
da segurança com o uso de medica-
mentos é uma realidade mundial. Ri-
lke destaca ainda que a participação 
multiprofissional foi uma tônica des-
te 5º Congresso do URM que contou 
com a presença de psicólogos, assis-
tentes sociais, enfermeiros, profissio-
nais da educação, jornalistas, usuários 
dos serviços de saúde, conselheiros 
usuários, estudantes, gestores da 
saúde, médicos e farmacêuticos.                                                                                     
O espaço do Anhembi ficou peque-
no para as expectativas dos visitantes 
em colaborar com a campanha. Estu-
dante de Farmácia da Universidade 
de São Paulo, Carlos Montenegro, 
concorda que a discussão do tema 
é primordial. “As pessoas hoje não se 
dão conta que remédio é uma coisa 

séria, não é um produto para você 
consumir sempre que quiser”.

 Ele ainda lembrou que a aprova-
ção da lei “Farmácia, estabelecimen-
to de saúde” está diretamente ligada 
à promoção do uso racional de me-
dicamentos, pois “favorece a posição 
do profissional como um gestor de 
saúde e profissional responsável por 
informar e formar a população a res-
peito da atenção básica de saúde”.

 
Qualificação e capacitação

para o cuidado

A qualificação do farmacêutico 
foi um tema repetido durante todos 
os dias de Congresso. Outros pontos 
discutidos foram a implantação de 
disciplinas nos cursos de graduação 
que capacitem os farmacêuticos para 
o cuidado em saúde, o desenvolvi-
mento de estratégias para a criação 
de padrão de embalagens, o forta-
lecimento da segurança do pacien-
te em pesquisas clínicas, valorizar o 
papel do farmacêutico na gestão da 
farmacoterapia, e o estímulo do uso 
racional de medicamentos.

 “A lição que o Sindicato dos Far-
macêuticos do Estado de  São Paulo 
(Sinfar), que foi um dos organizado-
res, vai levar do Congresso é a mobili-
zação de pessoas prontas a trabalhar 
em prol de uma mudança, de um 
objetivo. Isso mostra para nós, como 
sindicatos, que devemos encontrar 
mais pessoas disposta a isso”, ava-
liou a diretora do Sindicato dos Far-
macêuticos no Estado de São Paulo, 
Priscila Vautier.

Fonte: Fenafar, com edição

da Imprensa do Sinfarmig

CONGRESSO
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PARA USO DOS CORREIOS

MUDOU-SE

DESCONHECIDO

RECUSADO

FALECIDO

AUSENTE

NÃO PROCURADO

END. INSUFICIENTE

CEP

NÃO EXISTE Nº INDICADO

INFORMAÇÃO ESCRITA

PELO PORTEIRO OU

SÍNDICO

REITENGRADO AO SERVIÇO

POSTAL EM __/__/__

__/__/__    _____________

RESPONSÁVEL

ACONTECEU
 Julho 

l 02/07: Aprovação do PL4385/94 na Câmara dos Deputados 
l 15/07: Reunião ordinária da Diretoria do Sinfarmig
l 15/07: Entrevista para a Rádio Itatiaia sobre Resistência bac-
teriana
l 16/07: Aprovação do Projeto Farmácia Estabelecimento de 
Saúde no Senado
l 17/07: Entrevista para o Jornal O Tempo sobre aprovação do 
Projeto de Lei Farmácia Estabelecimento de Saúde 
l 18/07: Entrevista para a Rádio Itatiaia sobre Aprovação do 
Projeto Farmácia Estabelecimento de Saúde no Senado
l 22/07: Reunião ordinária da Diretoria do Sinfarmig
l 24/07: Reunião de negociação salarial na Superintendência 
Regional do Trabalho - Farmácia Hospitalar
l 24/07: Posse da nova diretoria do Sindicato de SP
l 25/07: 10 anos da PNAF – Reunião dos organizadores das ofi-
cinas estaduais em Brasília
l 26/07: 10 anos da PNAF – Reunião dos organizadores das ofi-
cinas estaduais em Brasília
l 29/07: Reunião ordinária da Diretoria do Sinfarmig
 
 Agosto

l 05/08 – Reunião ordinária  da Diretoria do Sinfarmig
l 07/08 – Reunião no CMS sobre convocação dos farmacêuti-
cos aprovados no último concurso da PBH
l 08/08 - Entrevista do Sinfarmig para o Jornal Brasil de Fato
l 10/08 – Entrevista do Sinfarmig para a Rádio Itatiaia
l 11/08 – Entrevista do Sinfarmig para a Rede Minas de Televi-
são
l 12/08 – Reunião ordinária da Diretoria do Sinfarmig
l 14 e 15/08 Oficina avaliativa dos 10 anos da PNAF (RS)
l 14/08 – Entrevista do Sinfarmig para o Jornal Brasil de Fato
l 19/08 – Reunião com o Sindicato dos Hospitais na Superin-
tendência Regional do Trabalho (SRT)
l 19/08 – Reunião ordinária da Diretoria do Sinfarmig
l 20/08 – Reunião no CMS BH (Renovação de Conselheiros 
2014/2016)
l 22/08 – Reunião com o Ministro do Trabalho, Manuel Dias.
l 22 e 23/08 – Oficina avaliativa dos 10 anos da PNAF (SC)
l 22/08 – Palestra na sede do Sinfarmig: “Farmacêutico: do co-
nhecimento técnico a uma visão e atitude de gestor” 
l 24/08 – Reunião  da Diretoria Executiva da Federação Nacio-
nal dos Farmacêuticos
l 25/08 – Reunião no Sindicato dos Servidores Públicos Munici-
pais de Belo Horizonte 
l 26/08 – Reunião direta com o Sindicato dos Hospitais na sede 
do Sinfarmig – Campanha salarial 2014
l 26/08 – Sinfarmig participa de evento na UFMG  em comemo-
ração ao aniversário da Faculdade de Farmácia
l 26/08 – Reunião ordinária da Diretoria do Sinfarmig 18h30
l 29/08 – Palestra do Sinfarmig no II Seminário sobre Medicali-
zação da Educação e da Sociedade – Leste de Minas

 Setembro

l 02/09 - 3ª Reunião na Superintendência Regional do Trabalho 
(SRT) – Campanha salarial 2014 de Farmácia Hospitalar 
l 02/09 - III Reunião do Fórum Estadual de Luta pela Valorização 
da Profissão no Sinfarmig
l 04/09 – Entrevista para o jornal O Tempo sobre RDC 52 – a 
volta dos anorexígenos
l 05/09- Entrevista na Rede Minas sobre acondicionamento e 
descarte de medicamentos
l 09/09- Reunião Ordinária da Diretoria do Sinfarmig
l 11/09 – Reunião direta com o Sindicato dos Hospitais – Cam-
panha salarial 2014 
l 12/09 – Oficina em Minas Gerais de avaliação dos 10 anos da 
Política Nacional de Assistência Farmacêutica 
l 13/09- Oficina em Minas Gerais de avaliação dos 10 anos da 
Política Nacional de Assistência Farmacêutica
l 15/09- 4ª Reunião na SRT – Campanha salarial 2014 de Farmá-
cia Hospitalar
l 16/09 – Assembleia para Reforma Estatutária 
l 18/09 – Oficina no RJ de avaliação dos 10 anos da Política Na-
cional de Assistência Farmacêutica
l 19/09- Oficina no RJ de avaliação dos 10 anos da Política Na-
cional de Assistência Farmacêutica
l 19/09 – II Encontro Sul, Sudeste e Centro-Oeste de sindicatos 
filiados e não filiados à Fenafar
l 20/09 – II Encontro Sul, Sudeste e Centro-Oeste de sindicatos 
filiados e não filiados à Fenafar
l 22 a 25/09 – V Congresso Brasileiro sobre Uso Racional de Me-
dicamentos – SP
l 26/09 – Reunião da Diretoria Executiva da Fenafar 
l 30/09- Reunião Ordinária da Diretoria do Sinfarmig
 
 Outubro

l 02/10 - Palestra do Sinfarmig na UFMG 
l 06/10 – Reunião no Sindicato dos Servidores Públicos Munici-
pais de Belo Horizonte 
l 06/10 – IV Reunião do Fórum Estadual de Luta pela Valoriza-
ção da Profissão
l 07/10 – Reunião com o Sinprafarma – Vale do Aço
l 07/10 – Reunião Ordinária da Diretoria do Sinfarmig
l 09/10 – Reunião com o jurídico do Sinfarmig sobre os farma-
cêuticos demitidos - MGS
l 14/10 – Reunião ordinária da Diretoria do Sinfarmig 
l 15/10 – Reunião da Mesa SUS Betim
l 17/10 – Palestra do Sinfarmig no Fórum sobre Bioética e Sin-
dicalismo Contemporâneo  
l 21/10 - Palestra do Sinfarmig  na USP – Ribeirão Preto
l 25/10 – Aniversário de 40 anos da Federação Nacional dos 
Farmacêuticos - Fenafar
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