
Diretoria Gestão 2018/2019

PRESIDENTE
Yula de Lima Merola

Funcionár ia pública e coordenadora da Divisão de Assistência 
Farmacêutica de Poços de Caldas. Também coordenadora do Curso de 
Farmácia da Faculdade Pitágoras e da Pós-graduação e Farmácia Clínica. 
Empreendedora cívica da Rede de Ação Política pela Sustentabilidade 
e presidente da Associação Poços Sustentável. Doutora em saúde pela 
UNICAMP.
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TESOUREIRA
Adriana Fernandes Tupynambá

Farmacêutica de Betim, graduada em Farmácia pela Faculdade Pitágoras 
e pós-graduada em Atenção Farmacêutica e Farmácia Clínica (IPOG). 
Atualmente é farmacêutica e proprietária de drogaria promovendo a 
saúde coletiva. Diretora e fundadora da Associação dos Farmacêuticos de 
Betim e Região, atuante na parte de capacitação, mobilização e ações 
em prol da classe farmacêutica.
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VICE-PRESIDENTE
Alisson Brandão

Farmacêutico graduado pela UFMG, é consultor farmacêutico com 
mestrado em Medicina/Biomedicina (IEP-SCBH), pós-graduação em 
Farmacologia (UFLA) e Nutrição Clínica (GANEP). É Diretor/proprietário de 
Farmácia Homeopática e professor da Faculdade Pitágoras de Betim e em 
cursos de pós-graduação. Atua como perito na justiça estadual e federal 
e também na área de Práticas Integrativas Complementares. Experiência 
de mais de 15 anos em Farmácia Hospitalar, serviço público (GEMED-PBH) 
e também em drogarias. Foi conselheiro do CRF/MG de 2003 a 2007. Em 
2008, começou a idealizar importantes projetos de valorização profi ssional, 
como: CAPACIFAR, portal da transparência; o projeto TEIA; e o projeto de 
Educação a Distância (AVA); Sistema Eletrônico de Serviços Farmacêutico, 
FARMASIS – CFF, dentre outros.
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