
36 Pharmacia Brasileira - Julho/Agosto 2009

História Farmacêutica

Farmacêuticos formados, em 1962, pela então Faculdade 
de Farmácia da Universidade do Recife, atual Universidade 

Federal de Pernambuco, ganharam uma placa alusiva à 
formatura. Na foto (da esquerda para a direita): o Reitor Amaro 

Henrique Pessoa Lins; a Presidente do CRF-PE, Elba Lúcia 
Cavalcante de Amorim; a Professora da turma homenageada, 
Dulce Melo Fontes; o Presidente do CFF, Souza Santos; e o Ex-

presidente do CFF, Márcio Fonseca, formando daquele ano.

Presidentes do CRF-PE e do CFF posam com os 
farmacêuticos formados, em 1962.

Farmacêuticos Formados, em 1962, pela então Faculdade de 
Farmácia da universidade do reciFe, atual universidade Federal 
de pernambuco, conFraternizam-se num ato em que Foi descerrada 
uma placa para lembrar a Formatura.

um dos Formandos Foi márcio Fonseca, o ex-presidente do cFF 
que, junto ao presidente jaldo de souza santos, Foi homenageado 
com a comenda do mérito Farmacêutico pelo crF-pe.

 Dezoito de setembro de 2009 
foi um dia pleno de saudade e 
emoção para os farmacêuticos que 
se formaram, em 1962, pela então 
Faculdade de Farmácia da Univer-
sidade do Recife, atual Universida-
de Federal de Pernambuco (UFPE). 
Muitos deles, de uma turma de 27 
acadêmicos, reuniram-se, nesse 

dia, em Recife, numa cerimônia em 
que se confraternizaram, lembra-
ram a data e participaram da apo-
sição de uma placa alusiva à for-
matura. Um deles, o Ex-presidente 
do Conselho Federal de Farmácia, 
Márcio Antônio da Fonseca e Silva, 
foi homenageado com a Comenda 
do Mérito Farmacêutico, outorga-
do pelo Conselho Regional de Far-
mácia de Pernambuco (CRF-PE). O 
Presidente do CFF, Jaldo de Souza 
Santos, foi igualmente agraciado 
com a distinção.
 O ato, além dos formandos de 
1962, reuniu, numa sala do Depar-
tamento de Ciências Farmacêuticas 
da UFPE o Reitor da Universidade, 
Amaro Henrique Pessoa Lins; o Pre-
sidente do CFF, Souza Santos; Co-
ordenadores e professores do curso 
de Farmácia; a Presidente do CRF-
PE, Elba Lúcia Cavalcante de Amo-
rim, e demais diretores do órgão, 
além de familiares dos formandos. 
A cerimônia contou com o apoio 
dos Conselhos Federal e Regional 
de Farmácia e da Universidade.
 Márcio Fonseca, idealizador 
da solenidade e ativo defensor da 
preservação histórica da profissão 
farmacêutica, fez um pronuncia-

mento em que lembrou fatos, co-
legas e professores dos tempos de 
Faculdade. Um dos professores era 
a professora Dulci, ali presente.
 O Presidente do CFF, Jaldo de 
Souza Santos, também, proferiu um 
breve discurso. Realçou a defesa 
intransigente de Márcio Fonseca, 
com vistas a resgatar a história da 
Farmácia, e a sua dedicação à defe-
sa da profissão, tanto como Presi-
dente do Conselho Federal, quanto 
como professor e farmacêutico res-
ponsável por laboratório.
 CURRÍCULO - Márcio Fonseca 
é farmacêutico com experiência em 
Indústria (atuou em grandes empre-
sas no desenvolvimento de novos 
produtos) e Farmácia Hospitalar. 
Tem pós-graduação em Administra-
ção Hospitalar e foi professor de To-
xicologia da USP (Universidade de 
São Paulo). Atualmente, integra a 
Comissão Editorial do CFF, ao lado 
dos farmacêuticos Anselmo Gomes 
de Oliveira (SP), Gustavo Baptis-
ta Éboli (RS) - todos presentes ao 
ato solene - e Paula Regina Martins  
Rodrigues (RS).

Pelo jornalista Aloísio Brandão,
editor desta revista.
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