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Cada experiência de derrota ou de fracasso 
contém uma semente para um bem maior. Pensar 
que a vida pode transcorrer sem o fracasso, sem a 
adversidade, não é enxergar de forma correta.

No filme “Amor além da vida” um dos perso-
nagens diz que às vezes quando a gente perde a 
gente ganha. A vida, no seu tempo, nos mostrará, 
se assim quisermos enxergar, que ganhamos com 
aquela experiência. A moeda tem sempre dois la-
dos. A adversidade traz a perda e o ganho, porque 
a vida é uma construção inacabada. Aprender com 
tudo, acertar o erro, dar um passo atrás para tomar 
impulso e ir adiante. Essa é a chance que a vida nos 
dá continuamente. Pensar que na adversidade só 
perdemos é não perceber a dinâmica da evolução 
própria da vida.

Cada grande líder foi tomado por dificuldades e 
encontrou derrotas temporárias antes de alcançar 
seus objetivos. De Jesus a Thomas Edson, que fez 
mais de dez mil testes antes de ter sucesso com 
a lâmpada, os homens que mais realizaram foram 
os que se deparam com 
formas duradouras de fra-
casso temporário.

Quando a pessoa passa 
por um fracasso, percebe 
que dentro de si existe uma 
força muito grande, que 
a impulsiona para outra 
dimensão. Alguns autores 
chamam essa força de 
“outro eu” ou poderíamos 
chamar de Deus, ou ainda, 
“novo eu” que nasce preci-
samente das experiências 
de adversidades. Essa se-
mente nova, esse “outro 
eu” nos é dado por Deus, 
que sustenta todas as coi-
sas e cuida a cada um de 
nós com muito amor.

Estarão todas as pes-
soas dispostas em apren-
der com seus fracassos? 
Certamente não. Aqueles que estão dispostos 
a aprender com seus fracassos e lidar com eles, 
podem esquecer as próprias dificuldades e ainda 
partirem para ajudar outras pessoas que estejam 
passando por dificuldades maiores.

Você pode perceber o que lhe rouba o sono 
atualmente. Tem sentido perder o sono por isso? 
Provavelmente você atribui muito peso a algo que 
aqui há algum tempo já não terá força sobre você. 
Pense na realidade que você deseja para daqui cin-
co ou dez anos e concentre-se na ação necessária 
para alcançá-la. A vida oscilará sempre. Não desista 
daquilo que você acredita, mesmo diante da maior 
adversidade. Você encontrará nessa situação as se-
mentes para algo muito melhor. Aprender a perder 
é aprender a ganhar. Deus nos sustenta continua-
mente nessa construção, basta não desistir.
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Cursos de Farmácia do RS fazem alerta

Preocupados com a inser-
ção de profissionais médicos 
nas farmácias e drogarias, 
não só da região, mas no 
Estado como um todo, os 
coordenadores dos cursos 
de Farmácia do Rio Grande 
do Sul emitiram nota de re-
púdio. O texto foi divulgado 
depois do crescente número 
de contratações de médicos 
que atuaram no “Programa 
Mais Médicos” para traba-
lharem em farmácias. 

Conforme Chana de Me-
deiros da Silva, coordenado-
ra do Curso de Farmácia, da 
Universidade de Santa Cruz 
do Sul (Unisc), a prática fere 
a legislação federal. O decreto 

20.931, de 11 de janeiro de 
1932, no artigo 15, alínea G, 
trata sobre o assunto.

Frente a isso, no dia 17, o 
Conselho Federal de Farmácia 
(CFF) oficiou à Anvisa que no-
tifique às Vigilâncias Sanitá-
rias dos estados e municípios 
para que fiscalizem e coíbam 
a ocorrência dessas infrações. 
“A responsabilidade técnica 
pela farmácia é exclusiva do 
farmacêutico e é proibido o 
funcionamento de consultó-
rios médicos dentro desses 
estabelecimentos”, diz o texto 
publicado pelo Conselho.

O INÍCIO
Todo o movimento, segun-

do as coordenações de curso,  
iniciou depois da divulgação 
de um vídeo gravado pelo 
proprietário de uma rede de 

farmácias com atuação no 
sul do país, além do áudio de 
um coordenador da mesma 
rede. As coordenações salien-
tam que perceberam práticas 
irregulares. Em resposta, a 
rede de Farmácia São João 
disse, em publicação em seu 
site, que “os trabalhadores 
cubanos foram contratados 
como balcofarmacistas, são 
pessoas qualificadas e que 
agregarão ao atendimento 
efetuado nas lojas”. No decor-
rer do comunicado, afirmam 
que “eles estarão sob super-
visão, em tempo integral, dos 
farmacêuticos presentes em 
todas as filiais, considerando 
que são os farmacêuticos os 
responsáveis técnicos e auto-
ridades máximas dentro das 
farmácias.”
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