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CRF/MG tem nova sede
em Belo Horizonte
Atendimento aos farmacêuticos está sendo feito em novo endereço, no bairro Floresta, desde 2 de julho; mudança
se deve aos problemas na estrutura da sede própria e atende à determinação do Ministério Público Federal
Todos os serviços presenciais relativos aos setores de Fiscalização, Registro e Financeiro estão sendo feitos em novo endereço,
em Belo Horizonte. Desde o dia 2 de julho, o CRF/MG está funcionando na rua Urucuia, 48, no bairro Floresta. A mudança
ocorreu porque a sede localizada na rua Sergipe apresenta graves problemas estruturais, como relatado no Informe 24 de
janeiro de 2013, que poderiam colocar em risco a segurança de funcionários, farmacêuticos e visitantes.
Sabendo das condições precárias das instalações, o Ministério Público Federal determinou que a transferência fosse efetuada
em até 90 dias, a partir de 26 de março, data em que o ofício de notificação foi expedido. A Procuradoria que fixou o prazo
é a mesma que apurou a denúncia de falta de acessibilidade no prédio da rua Sergipe para os portadores de necessidades
especiais, em 2008. Desde então, o órgão vem solicitando a tomada de providências para garantir a acessibilidade e segurança
a todos os visitantes, como determina a lei.
Em 2013, a busca por um local que apresentasse o melhor custo-benefício norteou as ações da diretoria do CRF/MG. Vários
imóveis foram visitados, mas poucos apresentavam condições de atender adequadamente às necessidades operacionais
do Conselho. Isso porque o novo endereço abrigará as reuniões
plenárias, cursos de capacitação, almoxarifado, arquivo, além
de todos os setores em funcionamento, que incluem cerca de 70
funcionários e dezenas de visitantes diários.
Diante de todas essas especificidades, o prédio da rua Urucuia foi
a melhor opção encontrada. Antes que o contrato de aluguel fosse
efetivado, uma comissão formada por diretores e funcionários
fez várias rodadas de negociação para garantir que as condições
fossem justas, preservando o patrimônio e o bem estar da
categoria.
“Nos últimos meses, visitamos praticamente todos os imóveis
disponíveis para venda e locação em Belo Horizonte. Desde
que recebemos a determinação do Ministério Público Federal,
a localização de um novo espaço se tornou a nossa principal
prioridade. Analisamos todas as possibilidades com bastante
critério, levando em conta o preço, a localização e as condições
da instalação. Afinal, estamos tratando do patrimônio da nossa
categoria, que deve sempre se sentir em casa quando estiver
no CRF/MG. Os farmacêuticos precisam ter a certeza de que
os recursos estão sendo geridos com plena consciência,
responsabilidade e transparência”, destacou o presidente Vanderlei
Machado.

Nova sede tem fácil acesso e vai concentrar todas as atividades do CRF/MG na capital

Novo endereço da sede:
Rua Urucuia, 48, Bairro Floresta, Belo Horizonte/MG - CEP: 30150-060

Novo prédio centraliza as atividades
Imóvel também permite realizar atividades simultâneas, economizando custos com
aluguel de salas e aumentando a oferta de capacitação para os profissionais
Com aproximadamente 2500 metros2 e seis
andares, o novo prédio tem espaço suficiente
para abrigar todos os serviços prestados ao
farmacêutico. No térreo e primeiro andar, estão
os setores administrativos do Conselho, como
Registro, Financeiro e Fiscalização.
O segundo andar é direcionado aos projetos de
capacitação farmacêutica, com salas exclusivas
para cursos e auditório para palestras, que
podem ser realizadas simultaneamente. O
plenário também tem espaço próprio, no terceiro
andar, gerando economia aos cofres do CRF/MG.
Desde que o auditório do prédio da rua Sergipe
foi interditado pela Defesa Civil, em setembro de
2012, as reuniões plenárias e as atividades de
capacitação estavam sendo realizadas em salas
particulares de Belo Horizonte, que eram alugadas
somente para estes fins.

Arte: Luiz Cotta

Com a mudança, o Conselho também eliminou
a despesa com o aluguel de uma loja em frente à
antiga sede, onde ficavam guardados os materiais
de almoxarifado. No novo endereço, foi possível
concentrar todos os aspectos relacionados à
prestação de serviços ao farmacêutico.

Antiga sede
Após efetivada a transição, diretores e conselheiros darão início ao estudo sobre as alternativas que envolvem a antiga sede. São
cogitadas várias possibilidades, que vão desde a venda ou alienação do imóvel, garantindo a compra de outro que atenda plenamente
às necessidades atuais e futuras do CRF/MG, à construção de um novo prédio no mesmo local, por meio de parceria com uma
construtora ou realização da obra com recursos próprios. Em qualquer um dos casos, a categoria será informada sobre a decisão.
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