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PIAUÍ

Em paz com a

Farmacêuticos piauienses ressuscitam 
Associação fundada, há 47 anos e,
há 18 anos, desativada.

Pelo jornalista Luis Ricardo Machado,
da Assessoria de Imprensa do Conselho Federal de Farmácia.

Associados e diretores posam para foto histórica, na 
sede da Associação dos Farmacêuticos Piauiense

Feijofarma marca a recriação da entidade

 Resgatar a história farma-
cêutica do Piauí. Esta necessida-
de foi o que moveu o Conselheiro 
Federal de Farmácia pelo Piauí, 
Ronaldo Costa, e um grupo de far-
macêuticos a reativar a Associação 
Farmacêutica Piauiense, primeira 
entidade da área, no Estado.
 Parte viva dos contextos so-
ciocultural e educacional da re-
gião, a Associação Farmacêutica, 
criada, em 30 de abril de 1960, 
estava desativada, há 18 anos. 
Um dos objetivos do projeto, se-
gundo Ronaldo Costa, membro do 

Conselho Fiscal e à frente do mo-
vimento que recriou a Associação, 
é resgatar toda a história da Far-
mácia piauiense que, ao longo dos 
anos, foi se perdendo.
 “Esta é a primeira entidade 
farmacêutica do Estado, criada an-
tes mesmo do Conselho Regional 
de Farmácia. Queremos resgatar 
e levar esta história à população”, 
contou o Conselheiro Federal, 
complementando que pretende, 
como um dos objetivos da Asso-
ciação, qualifi car o profi ssional 
para a assistência farmacêutica.
 A preocupação com a quali-
fi cação, as reivindicações junto às 
entidades públicas ou privadas, a 
atuação dos farmacêuticos junto 
à sociedade, são outros objetivos 
levantados pela Diretoria Admi-
nistrativa da Associação. Para isto, 
lembrou Ronaldo Costa, é preciso 
que o farmacêutico se associe es-
pontaneamente à instituição. “Isto 
dará a oportunidade de que todos 
participem dos trabalhos desen-
volvidos por ela, sempre, visando 
ao crescimento profi ssional”, co-
mentou.
 Em um ano de funcionamen-
to, um dos grandes ganhos conta-
bilizados pela Associação Farma-
cêutica foi a participação de um 
dos seus membros como membro 

efetivo do Conselho Estadual de 
Saúde. A conquista já ajudou a 
mudar a opinião pública sobre a 
profi ssão.
 “Já conseguimos a aprovação 
junto ao Conselho para a contra-
tação de farmacêuticos para as 
farmácias públicas. A qualifi cação 
profi ssional está sendo tomada 
como prioridade, e, neste sentido, 
conseguimos oferecer aos profi s-
sionais um curso de pós-gradua-
ção em Farmácia de Dispensação 
e Atenção Farmacêutica”, come-
morou Ronaldo.
 A reedição do Jornal ‘O Grau’, 
presente na história da Associa-
ção, desde sua fundação, é parte 
da comemoração pelas conquis-
tas alcançadas pela Diretoria. Está 
saindo a edição de renascimento 
da Associação e o jornal será roda-
do, a cada dois meses.
 A Associação cogita, para o 
próximo ano, criar um museu da 
farmácia e um prêmio científi co 
(artigos) para estudantes e profi s-
sionais, além da aquisição de uma 
sede própria. A sede da Associação 
dos Farmacêuticos está localizada, 
atualmente, na Rua São Pedro, 
945, Centro, Sala 14, Edifício São 
Bernardo. Maiores informações 
podem ser tiradas pelo telefone 
(86) 3222-3853.

Conselheiro Federal pelo Piauí, Ronaldo Costa: 
“Esta é a primeira entidade farmacêutica do 
Estado, criada, antes mesmo do Conselho 
Regional de Farmácia. Queremos resgatar
e levar esta história à população”


