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Prêmio Imprensa
CRF-CE lança o

InIcIatIva do conselho RegIonal de FaRmácIa do 
ceaRá é uma homenagem ao PRoFessoR matos.

Lançamento do “Prêmio Imprensa CRF-CE/ Sinfarce Professor Matos”. Da esquerda para direita: Aida 
Montenegro, arquiteta e filha do Professor Matos; o Presidente do Sinfarce, José Márcio Machado 
Batista; a Presidente do CRF-CE, Marize Girão dos Santos; o Vice-Presidente do CRF-CE e Presidente 
da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas (SBAC-CE), Francisco Einstein do Nascimento; e a 
representante do Sindicato dos Jornalistas do Estado do Ceará (Sindjorce), Fátima Medina

 A noite de 23 de janeiro de 
2009 merece destaque nos calen-
dários jornalístico e farmacêutico 
cearenses. Naquela data, foi lan-
çado o Prêmio Imprensa CRF-CE/Sin-
farce Prof. Francisco José de Abreu Ma-
tos, no Centro Cultural Oboé, em 
Fortaleza. Como parte especial da 
programação realizada, durante a 
Semana do Farmacêutico, o even-
to contou com a presença de auto-
ridades de saúde, farmacêuticos, 
políticos, jornalistas, representan-
tes do Sindicato dos Jornalistas do 
Ceará e da família do homenage-
ado, Professor Francisco José de 
Abreu Matos, idealizador do Proje-
to Farmácias Vivas e que faleceu, 
em 2008.
 Um pouco de sua história 
pessoal e profissional foi contada 
de modo bem nordestino, através 

do repente, gênero da poesia nor-
destina caracterizado pelos versos 
em sextilhas criados, na hora. As 
palavras emocionadas da filha de 
Matos, Aída Montenegro, que se 
pronunciou representando toda a 
família, enriqueceram o momento. 
Após a apresentação do pianista 
farmacêutico Francisco Amaury 
Carneiro de Paula Pessoa, os con-
vidados aproveitaram o coquetel 
oferecido para comemorar as rea-
lizações da categoria.
 SOBRE O PRÊMIO - A inicia-
tiva é fruto de uma parceria entre 
instituições comprometidas com a 
profissão farmacêutica em seus vá-
rios âmbitos. O tema inicialmente 
escolhido foi “A importância da as-
sistência farmacêutica para a saú-
de”. O CRF-CE e o Sinfarce (Sindi-
cato dos Farmacêuticos no Estado 

do Ceará) pretendem, com isso, 
estimular a publicação de maté-
rias jornalísticas que enalteçam a 
assistência farmacêutica em suas 
diversas áreas de aplicação na 
saúde, como também a sua influ-
ência na melhoria da qualidade de 
vida da população cearense.
 Com o objetivo de premiar 
trabalhos veiculados na imprensa 
local, reconhecendo, assim, o ta-
lento dos profissionais, o Prêmio 
será concedido, anualmente. Só 
poderão participar jornalistas que 
possuam registro profissional no 
Ministério do Trabalho e sejam fi-
liados ao Sindicato dos Jornalistas 
do Estado.
 Os trabalhos serão analisa-
dos qualitativamente, verifican-
do-se a importância social do as-
sunto abordado, a oportunidade 
do tema, a qualidade jornalística 
e de edição, e a extensão da ma-
téria (factual) e/ou reportagem. A 
premiação será de R$ 10.000,00, 
distribuídos entre as categorias: 
reportagem impressa (texto), re-
portagem impressa (fotografia), 
reportagem eletrônica (TV) e re-
portagem eletrônica (rádio).
 A Presidente do CRF-CE, Ma-
rize Girão, ressaltou a importân-
cia da criação do Prêmio. Salien-
tou que ele enobrece o trabalho 
farmacêutico, por meio da im-
prensa. Estão aptos a participar, 
neste ano, os trabalhos veicula-
dos nos meios de comunicação 
do Estado do Ceará, no período 
de 1° de fevereiro a 15 de outu-
bro de 2009. A ficha de inscrição 
e o regulamento encontram-se 
disponíveis nas sedes do CRF-CE 
e do Sinfarce.

Mais informações:
www.crfce.org.br e www.sinfarce com.br.


