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Febem anuncia plano de atividades
Há menos de duas semanas na

função de supervisor pedagógico da
Fundação Estadual para o Bem-Estar
do Menor (Febem), o professor Jair
Sanches Vieira anuncia a grade de
atividades para as 68 unidades de
internação da entidade em todo o
Estado, neste segundo semestre. 

A intenção do novo supervisor é
estabelecer uma rotina intensa de
trabalho, mesmo nos períodos de
férias regulamentadas pela rede esta-
dual de ensino. 

"Nosso objetivo é preparar o ado-
lescentes em atividades escolares,
esportivas, culturais e artísticas para
mostrar à comunidade e outras uni-
dades o que ele faz, por meio de expo-
sições onde eles próprios apresenta-
rão os seus trabalhos".

Entre as atividades previstas está
a "Olimpíada de Matemática", com-
petição na qual os adolescentes mos-
tram suas habilidades no trato com
os números e destreza mental. O "Sou
capaz de me comunicar" é tema do
programa que ensina como escrever
cartas aos familiares e amigos e, ao

mesmo tempo, estimula o recebimen-
to de correspondência. Outra propos-
ta é a participação dos adolescentes
internos no estande conjunto da
Imprensa Oficial do Estado e
Fundação para o Desenvolvimento da
Educação na "Bienal do Livro".

Consta ainda do plano pedagógi-
co para este semestre a utilização de
material do "Comunidade Presente",
programa desenvolvido pela Funda-
ção para o Desenvolvimento da
Educação. 

Farmácia Escola da Unesp forma
alunos e vende remédios mais baratos

Programa complementa formação acadêmica dos alunos da Faculdade de Ciências Farmacêuticas

A Faculdade de Ciências Farma-
cêuticas (FCF) da Universidade Esta-
dual Paulista (Unesp) de Araraquara
mantém desde 1974 o projeto de exten-
são universitária Farmácia Escola
"Prof. Dr. Antonio Alonso Martinez". O
programa abrange um laboratório de
treinamento para alunos de graduação
e uma farmácia instalada no centro da
cidade. Os remédios de manipulação e
industrializados custam bem menos do
que os praticados pelas drogarias
comerciais.

O projeto da Farmácia Escola
atende, em média, mensalmente, qua-
tro mil moradores de Araraquara e
região. A farmácia não objetiva lucros,
mas funciona como qualquer outro
estabelecimento do gênero. O dinhei-
ro arrecadado com as vendas é dire-
cionado para a manutenção do pro-
grama.

No balcão, os medicamentos pro-
duzidos pelos grandes laboratórios
são vendidos com descontos de 25%
em média. A preparação de fórmulas é
feita apenas sob prescrição médica e
oferece preços 50% menores, em
média. Os cosméticos de fabricação
própria como cremes, produtos der-
matológicos, xampus e sabonetes tam-
bém custam menos.

INSTALAÇÕES

Para atender à população, a
Farmácia Escola possui sala de inje-
ções, setor administrativo, almoxari-
fado, laboratório de manipulação,
espaço para atendimento e dispensa
de medicamentos, de acordo com as
normas legais do Ministério da
Saúde.

O programa distribui também
amostra grátis para pacientes caren-
tes da rede pública de saúde. E forne-
ce informações farmacoterapêuticas
por telefone, fax e correio eletrônico
para osprofissionais de saúde e para a
população.

COORDENAÇÃO DOS PROFESSORES

"A Farmácia Escola tem impor-
tância fundamental na formação do
graduando, assim como na do profis-
sional, servindo como local de treina-
mento e aperfeiçoamento. Como a
nova grade curricular do curso de far-

mácia vai priorizar a formação do far-
macêutico como o profissional do
medicamento, a atividade vai ter seu
papel mais valorizado pela sociedade,
do ponto de vista social e econômico",
afirma José Carlos Nassute, coorde-
nador do projeto, à frente de uma
equipe de professores da FCF.

Programa permite a venda de remédios a preços baixos A preparação de fórmulas  só é feita com receita médica

Funciona também como ponto de
coleta de informações para o sistema
de farmacovigilância regional. Os
dados alimentam pesquisas acadêmi-
cas e o sistema de saúde local. 

Rogério Silveira 
Da Agência Imprensa Oficial

Farmácia Escola da Unesp -
www.fcfar.unesp.br Correio eletrônico – 
farmacia@fcfar.unesp.br
Tel. (16) 201-6552
Venda de remédios: Rua Expedicionários
do Brasil, 1.621 – centro de Araraquara, no
horário das 8 às 17 horas.

SERVIÇO

Na "Feira do Verde", os jovens
internos vão aprender técnicas de
preparo de mudas (terra e semente),
sob orientação de especialistas da
Faculdade de Agronomia de Pira-
cicaba (Esalq/ Unesp). Ainda na área
de jardinagem, outra atividade a ser
desenvolvida será a "Plantando e
Colhendo". Trata-se de plantio de
horta utilizando material de sucata
para servir como canteiro e estufa.

Com a nova programação, os
jovens da Febem terão também a
oportunidade de desenvolver ativida-
des artísticas como pintura de telas,
apresentação de violão, violino e flau-
ta, audições do coral camerata da
Mooca, teatro e dança.

Serão realizadas gincanas cultu-
rais e esportivas, apresentações cir-
censes, dramáticas e de magia. Todos
os trabalhos deverão compor uma
mostra pedagógica que percorrerá
estações do Metrô da capital e unida-
des da Febem no interior e capital.

Da Assessoria de Imprensa da Febem

Jair Sanches Vieira: planos
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