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Prêmio Paulo Queiroz Marques
Anfarmag homenageia autoridades e farmacêuticos que contribuíram 
para o fortalecimento do setor magistral. O Presidente do CFF, Walter 
Jorge João, foi um dos homenageados.

 O Presidente do Conselho Fe-
deral de Farmácia, Walter Jorge João, 
recebeu, na noite do dia 21 de março 
de 2012, da Anfarmag (Associação 
Nacional de Farmacêuticos Ma-
gistrais) o Prêmio Paulo Queiroz 
Marques por sua contribuição ao 
desenvolvimento do setor magistral, 
no País. A homenagem foi prestada, 
em solenidade realizada, no Centro 
de Eventos e Convenções Brasil 21, 
em Brasília, pela Associação, e reuniu 
autoridades e profissionais do setor 
de todo o País.
 Em sua primeira edição, o Prê-
mio foi concedido, ainda, ao Minis-

Presidente do CFF, Walter Jorge, discursa na solenidade de entrega do Prêmio

Dr. Walter Jorge e Dr. Paulo Queiroz

tro da Saúde, Alexandre Padilha (foi 
representado pelo Diretor do De-
partamento de Assistência Farma-
cêutica e Insumos Estratégicos do 
Ministério da Saúde (DAF/MS), José 
Miguel do Nascimento Junior); ao 
Deputado Federal e Ex-Ministro da 
Saúde, Saraiva Felipe (PMDB-MG); 
à Deputada Federal e farmacêutica 
Alice Portugal (PCdoB-BA); ao pro-
fessor da Universidade Federal de 
Minas Gerais, Gerson Pianetti, e ao 
farmacêutico magistral Anderson 
de Oliveira Ferreira, além do próprio 
Paulo Queiriz Marques, fundador da 
Anfarmag.

 O Presidente da Anfarmag, 
Ademir Valério, em discurso, enfati-
zou a união vivida pelo setor, o que, 
segundo ele, podia ser visto pelo au-
ditório lotado do Centro de Conven-
ções Brasil 21. Ele realçou, também, 

o reconhecimento que o setor vem 
gozando da sociedade e das auto-
ridades constituídas. “Hoje, o Parla-
mento e o Executivo sabem que o 
farmacêutico magistral existe e tem o 
seu valor”, disse Ademir Valério.

 Já o Presidente do CFF, Walter 
Jorge João, parabenizou a Anfarmag 
por sua busca permanente, no sen-
tido de consolidar e dar visibilidade 
política ao segmento magistral e para 
defender o setor dentro do Congres-
so Nacional.

 “Tenho orgulho de representar 
a categoria farmacêutica, mas dei-
xo claro que, para mim, nada é mais 
importante do que ser farmacêuti-
co, profissional que tem uma nobre 
missão. Cito Cora Coralina, que diz: A 
verdadeira coragem é ir atrás dos seus 
sonhos, mesmo quando todos dizem 
que ele é impossível. O que vale na 
vida não é o ponto de partida, mas, 
sim, a caminhada, porque, no fim, 
teremos o que colher”, declarou Dr. 
Walter Jorge.
 Quando presidiu o Conse-
lho Regional de Farmácia do Pará, 
há 13 anos, ele protagonizou um 
movimento em favor da assistên-
cia farmacêutica plena, em Belém. 
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Para tanto, levou às ruas da capital 
farmacêuticos, acadêmicos de Far-
mácia e a população numa passea-
ta que mudou a história farmacêu-
tica da cidade. O movimento saiu 
vitorioso. Walter Jorge é um entu-
siasta e incentivador da farmácia 
magistral.
 Ele entende que o crescimento 
que o segmento experimenta está 
sustentado na qualidade dos servi-
ços prestados pelos farmacêuticos 
magistrais e pelos produtos de alta 
qualidade que oferecem. Salienta 
que o farmacêutico magistral é um 
guardião da prática da dispensação 
ativa, vez que ele jamais deixou de 
exercê-la. “Ele é um exemplo”, de-
clarou.
 Sobre o homem que dá nome 
ao Prêmio concedido a ele pela 
Anfarmag, o dirigente do CFF lem-
brou que foi com coragem e em-
punhando a bandeira da Farmácia 
que Dr. Paulo Queiroz sonhou um 
sonho quase impossível: criar a 
Anfarmag, entidade da qual foi o 
primeiro presidente.

 A TRADUÇÃO DA FARMÁCIA 
- Dr. Paulo Queiroz Marques é uma 
das mais belas traduções da Farmá-
cia, no Brasil. A profissão está em sua 
essência, desde sua mais tenra idade. 
Para se ter uma ideia, aos 6 anos, ele 
começou a manipular medicamen-
tos, na farmácia de seu pai, boticário 
do interior paulista, para ajudá-lo a 
atender à demanda diária de mil cáp-
sulas, devido à epidemia de malária 
que sacudiu o País.

 A sua energia, objetividade e 
desejo de ver a sua profissão, sem-
pre, fortalecida fazem dele uma re-
ferência. Paulo Marques é um dos 
mais antigos profissionais e pro-
prietários de farmácia em atividade, 
no País. Formou-se pela Faculdade 
de Farmácia da Universidade de 
São Paulo (USP).

Pelo jornalista Aloísio Brandão,
editor desta revista.


