
O Conselho Regional de Farmácia do RN lamenta o falecimento do Dr. Raphael Cabral 
Pereira Fagundes, solidarizando-se com todos os seus familiares e amigos.

Ex-Presidente do CRF/RN, Dr. Raphael Cabral sempre foi sinônimo de excelência, tendo 
prestado relevantes contribuições ao desenvolvimento da profissão e do ensino 
farmacêutico no Rio Grande do Norte.

Figura histórica que transcendeu a Farmácia, Dr. Raphael Cabral Fagundes notabilizou-se 
também pela impressionante capacidade de relacionamento e gestão, tornando-se 
empresário reconhecido e respeitado.

Homem de irretocável elegância e admirável competência, sempre teve sua imagem 
vinculada aos momentos mais marcantes da Farmácia. Foi Conselheiro Federal de 
Farmácia, Professor, Diretor e Chefe de Departamento da Faculdade de Farmácia da UFRN, 
Diretor do Laboratório Farmacêutico de Produção Industrial (LAFAPI), Presidente da 
Fundação Universitária do Alimento e do Medicamento (FUNAM), coordenador de 
inúmeros programas de desenvolvimento implementados pelo Governo Brasileiro, 
inclusive ligados à Presidência da República, entre incontáveis outros feitos.

Na foto acima, aparece ao lado de outro visionário, o ex-Reitor da UFRN e também 
farmacêutico Dr. Genário Alves da Fonseca, personagem com quem escreveu alguns dos 
capítulos mais importantes da história da Faculdade de Farmácia e da própria 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

No Plenário do CRF/RN, a foto do Dr. Raphael Cabral Pereira Fagundes permanecerá 
eternamente, assim como o legado de empreendedorismo deixado por onde passou.
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FARMÁCIA PERDE FIGURA HISTÓRICA
MORRE DR. RAPHAEL CABRAL PEREIRA FAGUNDES

Conforme gerada a expectativa através de anúncio, o CRF/RN programou para o próximo 
dia 29/09 (domingo), no Parque das Dunas, uma ação de valorização da profissão, alusiva 
ao Dia Internacional do Farmacêutico, que tem como data o 25/09 (quarta-feira), e cujo 
planejamento inclui o desencadeamento de ações a partir desta terça-feira, 24/09. Será 
um domingo de festividade, atividades físicas e oferta de serviços para população, com 
anúncios da mais genuína alegria farmacêutica. PLANEJAMENTO QUE SERÁ MANTIDO, 
pois o CRF/RN acredita que esse seria o desejo do ex-Presidente Raphael Cabral. 
Beneficiar a população sempre foi seu ideal, e é vontade de todo profissional 
farmacêutico. Passar esse entusiasmo tão nosso para as pessoas é, certamente, a 
melhor forma de respeitar a memória de um colega que partiu amando a Farmácia.

Saudações Farmacêuticas.
CRF/RN
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