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A Federação Nacional dos Farma-
cêuticos - Fenafar, e seus sindica-

Cuidar de quem Cuida: Pelo direi-

à organização sindical. Iniciativa 
tem o objetivo de envolver far-
macêuticos e farmacêuticas das 

em se valorizar a solidariedade, a 
generosidade e o cuidado coletivo 
com a vida e com nossos direitos. 

CUIDAR DE QUEM CUIDA!

Uma campanha pelo direito à 
Vida, à Saúde, ao Trabalho e à 

Organização Sindical
Somos uma comunidade de quase 7 
bilhões de cidadãos em todo o mundo. 
No Brasil, já superamos a marca dos 
200 milhões de pessoas. Nossa socie-
dade está cada vez mais complexa, as 
relações econômicas, políticas, sociais e 

rada em razão do desenvolvimento das 

municação.

O avanço da ciência, o aprimoramento 

da medicina proporcionaram o aumen-
to da expectativa de vida. No entanto, 
as desigualdades condenam um enor-
me contingente de pessoas a não terem 
acesso a direitos básicos que lhe garan-
tam uma vida digna (moradia, alimenta-
ção, saúde, educação).

Neste cenário, a sociedade não é a 
soma de indivíduos que caminham 
isolados. Valores humanos de solida-
riedade e generosidade precisam ser 

impulsionem ações voltadas ao bem-
estar social e aos direitos coletivos. 
A organização das pessoas em torno 
de iniciativas comuns é indispensável 

na estruturação de uma sociedade 
mais justa, em que a vida e a digni-
dade estejam no objetivo de todos. 
Como na música de João Gilberto: “é 
impossível ser feliz sozinho”.

pendentemente da sua área de atuação 

de insumos, na vigilância em saúde, na 
indústria alimentícia, de cosméticos, no 
saneamento, na prestação de Assistên-
cia Farmacêutica na Unidade Básica de 
Saúde, no Hospital, nas análises clíni-
cas.

Somos farmacêuticos e farmacêuticas 
que temos como horizonte da nossa 
atuação Cuidar das Pessoas.

Mas participamos de uma comunida-
de maior: a comunidade dos trabalha-
dores da saúde. Como membros deste 
grupo, lutamos pelo direito à vida 
digna
pelo direito à Saúde. No Brasil, esse 
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de uma política pública de Seguridade 

de 1988 é uma conquista porque ga-
rantiu o acesso de todos aos serviços 
básicos de saúde.

horizonte da nossa atuação Cuidar 
para que as pessoas tenham direito à 
saúde, pública e gratuita, de qualida-
de, para todos.

goria de trabalhadores. E, como tra-
balhadores, lutamos ao lado de outros 
trabalhadores para termos um traba-
lho digno, para que nossos direitos 
trabalhistas sejam reconhecidos, va-
lorizados e respeitados. Para que esta 
luta tenha êxito, precisamos Cuidar 
de quem Cuida dos nossos direitos: 
o Sindicato. 

O Sindicato é o espaço de encontro dos 

balhadores, para lutar porsalário dig-
no
nossa categoria para que avancemos na 
nossa . Como 
trabalhadores, precisamos participar das 
assembleias, das lutas, e das decisões do 

ceiramente para que o sindicato possa 
Somos tra-

balhadores e precisamos Cuidar dos 
Sindicatos.

A entidade sindical tem que impedir 
o desmonte das relações de trabalho, 

combater as propostas de precarização, 

Piso Salarial, sistema justo de plan-

ria e tantos outros direitos que estão 
ameaçados pelas políticas em curso no 
país. O sindicato precisa Cuidar dos 
Trabalhadores.

Te-
mos que cuidar uns dos outros para 
cuidar de todos

Trabalho, do Ministério do Trabalho, 

da Saúde Pública. São aqueles que que-
rem dominar o mundo nos segmentan-
do como indivíduos isolados, acabando 
com os coletivos e destruindo os valores 
humanos de solidariedade e generosida-

vida em mercadoria, são os senhores da 
morte e da guerra.

E, se eles tiverem sucesso, serão des-
truídas as duas principais conquistas 
que a sociedade brasileira construiu ao 
longo dos últimos anos: a LIBERDA-
DE e a DEMOCRACIA.

a Fenafar lança a campanha Cuidar de 
Quem Cuida  !, para resgatar os valo-

pelo direito à vida, a saúde, ao traba-
lho e à organização sindical.

Lançamos o convite: Venha com a gen-
te, vamos Cuidar de Quem Cuida!
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+ QUALIDADE DE VIDA/ ESTADO DE DIREITO

RESOLUÇÕES DO 
9º CONGRESSO DA FENAFAR

Durante o 9° Congresso da Fenafar, ocorrido em agosto de 2018, os farmacêuticos presentes, já apontavam as necessidades, e o que é preciso fazer 
para transformar nosso trabalho, e nossas vidas.  Qual o nosso papel na sociedade e, que Estado queremos! Conheça as resoluções da Fenafar que 
abordam o tema da educação e do trabalho farmacêutico:
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