
Mais uma vez os farmacêuticos mineiros vão à Internet escolher os seus representantes, por 
meio do web voto. Do dia 08 a 10 de novembro, a categoria terá a oportunidade de escolher 
quem vai representá-la no Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais (CRF/MG), nos 
cargos de Diretoria e também de Conselheiros, conforme determina a Resolução 604/2014 
do Conselho Federal de Farmácia, que aprova o Regulamento Eleitoral.

A novidade nesta eleição é o aumento de vagas para o número de Conselheiros Regionais 
Efetivos, que passarão de 12 para 15. Também serão eleitos três Conselheiros Regionais Suplentes.

Além dos Conselheiros, a categoria deve eleger os candidatos aos cargos de Diretoria, nas 
funções de Presidente, Vice-Presidente, Secretário-Geral e Tesoureiro para o biênio 2018/2019.

Onde votar
Os farmacêuticos devem votar somente no site https://www.votafarmaceutico.org.br, das 12h 
(meio-dia) do dia 8 de novembro às 12h (meio-dia) do dia 10 de novembro de 2017.

Quem não tiver acesso à Internet poderá votar na sede do CRF/MG, onde serão disponibili-
zados computadores para esta finalidade. No dia 08/11, os computadores estarão disponíveis 
na sede do CRF/MG, das 12h às 17h; no dia 9 de novembro, das 8h às 17h, e no dia 10 de 
novembro, das 8h às 12h.

Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais

BOLETIM ESPECIAL ELEITOR AL

Outubro de 2017 - www.crfmg.org.br

NOVIDADE NA ELEIÇÃO
O número de Conselheiros Regionais efetivos no Plenário passa de 12 para 15 vagas. 
Neste pleito, serão eleitos 14 Conselheiros Regionais, sendo 11 efetivos e três suplentes

QUAIS OS CARGOS 
DEVEM SER ELEITOS?
Diretoria
Biênio 2018/2019

 . Presidente

 . Vice-presidente

 . Secretário-Geral

 . Tesoureiro

Conselheiros Regionais
Quadriênio 2018/2021

 . Efetivos: Oito (8) vagas 

 . Suplente: Duas (2) vagas

Conselheiros Regionais
Quadriênio 2019/2022

 . Efetivos: Três (3) vagas 

 . Suplente: Uma (1) vaga

Mala Direta Postal
Básica

9912386174/2015
ECT/DR/MG

CRF/MG

Envelopamento autorizado.
Pode ser aberto pela ECT.



2: Faça o login e utilize sua senha definitiva

1: Primeiro selecione o estado onde está inscrito 
primariamente

3: Selecione os candidatos a Conselheiros Regionais

5: Confirme os votos nos dez Conselheiros Regionais 
que você selecionou

7: Saiba quem são os candidatos aos cargos de Diretoria

9: Revise e confirme o seu voto

6: Selecione os candidatos aos cargos de Diretoria

8: Confirme o voto nos quatro candidatos que você 
selecionou para a Diretoria

10: Imprima e guarde o seu comprovante de votação

4: Saiba quem são os candidatos a Conselheiros Regionais

Nesta eleição 25 farmacêuticos concorrem às vagas de 
Conselheiros Efetivos e Suplentes. 

Para o quadriênio 2018/2021, o farmacêutico deve 
votar em 10 candidatos, sendo que os oito mais 
votados serão eleitos Conselheiros Efetivos, e os dois 
menos votados, dentre os 10 mais votados, serão os 
Suplentes. 

O mandato dos eleitos começa em 1º de janeiro de 
2018 e termina no dia 31 de dezembro de 2021.

Para o quadriênio 2019/2022, serão eleitos quatro 
candidatos, sendo os três mais votados como 
Conselheiros Efetivos, e o quarto mais votado ocupará 
o cargo de Conselheiro Suplente.

O mandato dos eleitos começa em 1º de janeiro de 
2019 e termina em 31 de dezembro de 2022.

Quem deve votar
O voto é obrigatório a todos os farmacêuticos inscritos 
no CRF/MG, salvo os maiores de 70 anos, os remidos, 
os declaradamente incapazes e os enfermos.

Podem votar todos os farmacêuticos inscritos e 
regulares financeiramente junto ao CRF/MG.

Justificativa
A Resolução 604/2014 do CFF determina que o 
farmacêutico que faltar à sua obrigação ao voto, sem 
motivo justo, terá que pagar 50% de multa do valor 
correspondente à anuidade. 

Após o término das eleições, o farmacêutico tem até 
60 dias para apresentar a justificativa. O formulário 
será disponibilizado no site https://www.votafarma-
ceutico.org.br, no período de 11/11/2017 até o dia 
10/01/2018.

Senha para votação
Pela terceira vez, os representantes da categoria serão 
escolhidos somente pela Internet, como ocorreu em 
2013 e 2015. Para votar, o farmacêutico deve ter acesso 
à Internet e usar a sua senha eletrônica individual, 
enviada pelo CFF, que será encaminhada com 
antecedência pelos Correios para o endereço que o 
profissional cadastrou no CRF/MG.

As senhas são enviadas pelo CFF até 30 dias antes do 
início da votação, para os farmacêuticos que estão 
com a situação regular no CRF/MG.

Ao receber a senha provisória, o profissional deve 
substituí-la por outra definitiva acessando o site 
https://www.votafarmaceutico.org.br, de conheci-
mento exclusivo do eleitor. A senha pode ser trocada 
até a véspera do pleito, no site onde será realizada a 
eleição.

A senha definitiva escolhida pelo farmacêutico será 
encaminhada para o e-mail cadastrado junto ao CRF/MG.

Para auxiliar na compreensão de como votar nos candidatos que vão 

representar a categoria, reproduzimos as telas que o farmacêutico vai 

encontrar no site https://www.votafarmaceutico.org.br na hora em 

que for eleger os seus representantes. Entenda o caminho do voto.

VEJA COMO VOTAR

O farmacêutico Antônio Basílio Pereira, Professor da 
UFMG; o farmacêutico Cláudio Donizete Duarte, Vereador 
na Câmara Municipal de Belo Horizonte, e a farmacêutica 
Andrea Vilela de Oliveira Santos, da Fundação Hemominas, 
são os componentes da Comissão Eleitoral Regional/2017, 
do Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais.

Esta Comissão está intensamente empenhada na realização 
de um pleito eleitoral que atenda a todos os aspectos 
definidos na Resolução 604, de 31 de outubro de 2014, do 
Conselho Federal de Farmácia.

Para que todos os farmacêuticos eleitores saibam quem são 
os candidatos, este jornal contém informações preparadas 
pelos próprios concorrentes. Desejamos muito sucesso a 
todos os profissionais farmacêuticos!

A Comissão.

Comissão Eleitoral Regional/2017



Chapa 1 #Todos Juntos é composta por farmacêuticos de diversas áreas de atuação. Acreditamos que as mudanças iniciadas 
desde janeiro de 2016 não podem parar. São elas que têm possibilitado levar capacitações aos profi ssionais de todas as regiões 
do estado; que deu voz ao farmacêutico que agora é ouvido pela diretoria; que aproximou o CRF/MG das diversas entidades 
farmacêuticas; que resultaram em redução de gastos no Conselho.

Com essa diretoria, teve início também a fi scalização interativa e orientativa; foram realizados fóruns inéditos que são modelos 
para os outros CRF’s; campanhas de valorização profi ssional e as de cunho social. Afi nal, solidariedade é gesto comum para 
nós farmacêuticos, que temos como foco o cuidado com o outro. Vote nos candidatos da Chapa 1.

CHAPA 2 Muda CRF, Luta Farmacêutico: Nossa entidade necessita de colegas que tragam renovação com visão 
desenvolvimentista em prol do social, projetos coerentes e necessários, que atendam aos nossos sonhos e benefi cie toda a 
nossa classe, e não apenas uma parte desta.

Dedicaremos aos profi ssionais farmacêuticos de Minas Gerais toda a nossa atenção e esforços. Durante nossos mandatos, 
manteremos fi rmes com os compromissos assumidos, a moralidade, a ética e o respeito. Nossa forma justa, honesta e honrada 
de dirigir a entidade fi cará marcada na história da Farmácia. Como dizia Fernando Pessoa, “há um tempo em que é preciso 
abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo”.

SECRETÁRIO GERAL
Frederico Flávio Pereira Neto
Atuo como Farmacêutico e Gestor em drogaria na cidade de Pará de Minas. Sou graduado pela 
Universidade de Itaúna e Pós Graduando em Gestão de Drogarias e Farmácias pela Faveni. 
Atuou na formação do grupo “Farmacêuticos em Ação” em 2016. Este grupo teve intensa  atuação 
junto ao colegas mineiros, conseguindo que o CRF-MG diminuísse o aumento de mais de 200% nos 
valores das diárias e jetons, que esta diretoria fez no dia 04-01-2016.
Conheço e vivo as difi culdades encontradas no dia-a-dia de nossa profi ssão, por isso acredito e quero 
renovação!

PRESIDENTE
Yula de Lima Merola
Sou funcionária pública e coordeno a Divisão de Assistência Farmacêutica de Poços de Caldas, o 
Curso de Farmácia da Faculdade Pitágoras e a Pós-graduação e Farmácia Clínica. 
Atuo como empreendedora cívica da Rede de Ação Política pela Sustentabilidade e presidente da 
Associação Poços Sustentável. Sou doutora em saúde pela UNICAMP e convido a todos para #mudar 
nossa entidade.

PRESIDENTE
Luciano Martins Rena Silva (Batata)
Graduado em farmácia e Bioquímica pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG); Pós-
graduado em ciências e Tecnologia pela UNILESTE; Licenciado em Química pela ULTRAMIG. 
Conselheiro Federal por Minas Gerais – 2012/2015. Vice-presidente do CRF/MG na gestão 2010/2011 
e Presidente em 2016/2017. Secretário-geral do CRF/MG na gestão 2008/2009. Conselheiro Regional 
entre 2003/2007. Proprietário da DROGAVAÇO – Atenção farmacêutica. Diretor-secretário da REDE 
FARMACÊUTICA; diretor Vice-presidente da sociedade Brasileira de Farmácia Comunitária; Diretor da 
FEIFAR; Coordenador da FAFAR de 1995 a 1997; Diretor fi nanceiro DCE-UFMG 1997/1998. Secretário-geral 
da Associação de Conselhos de MG; Conselheiro do Conselho Estadual Antidrogas.

TESOUREIRA
Adriana Fernandes Tupynambá
Conselheira: 2018 – 2021/Diretora-Tesoureira: 2018 – 2019. É Farmacêutica de Betim, graduada em Farmácia 
pela Faculdade Pitágoras e pós-graduada em Atenção Farmacêutica e Farmácia Clínica (IPOG).
Atualmente é farmacêutica/proprietária de Drogaria promovendo a saúde coletiva. Diretora/
Fundadora da Associação dos Farmacêuticos de Betim e Região, atuante na parte de capacitação, 
mobilização e ações em prol da classe farmacêutica. O CRF precisa proteger a sociedade e represen-
tar todos os farmacêuticos de forma igual, com moralidade e respeito á categoria. A entidade estará 
presente em todas as regiões, atuando em todas as áreas, sem privilegiar uns em detrimento de outros. 
Somos a força da renovação e da mudança que o CRF precisa.

VICE-PRESIDENTE
Elaine Coelho Baptista
Graduada pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Especialista em Homeopatia pela 
Associação Mineira de Farmacêuticos Homeopatas (AMFH). Atualmente integra o Grupo de Trabalho 
de Homeopatia do Conselho Federal de Farmácia. Terapeuta fl oral. Atuou por mais de nove anos em 
Farmácia de Manipulação e foi professora da disciplina teórico-prática de Homeopatia, no INCISA, de 
2008 a 2011. Foi tutora de duas turmas das ofi cinas de educação popular em saúde para apoiadores 
da Política Estadual de Práticas Integrativas e Complementares (PEPIC) no SUS-MG, realizadas entre 
2013 e 2014. Acupunturista com pós graduação pelo INCISA-IMAM. Perita técnica atuante do TJMG. 
É vice-presidente do CRF/MG, coordenadora da Comissão Assessora da Mulher Farmacêutica e da 
Comissão Assessora de Homeopatia.

VICE-PRESIDENTE
Alisson Brandão
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 pro-
jetos 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.

SECRETÁRIA GERAL
Junia Celia de Medeiros
Graduada em Farmácia pela UFMG, com habilitação em Indústria e Análises Clínicas, e especia-
lista em Saúde Pública pela Faculdade de Farmácia, da UFMG. Especialista em Gestão da Clínica 
Ampliada pelo IEP/Hospital Sírio Libanês e em Gestão da Assistência Farmacêutica pela UFSC/MS. Em 
Betim, onde mora e trabalha, está à frente da Farmácia Solidária da Pastoral da Saúde, como far-
macêutica voluntária, há 21 anos. Sua ligação com o CRF/MG começou em 2006, quando se elegeu 
Conselheira; de 2008 a 2011, eleita em dois pleitos, exerceu cargos de diretora. Em 2015, foi novamente 
escolhida pela categoria para o cargo de diretora Secretária-Geral, para 2016/2017.

SECRETÁRIO GERAL
Frederico Flávio Pereira Neto
Atuo como Farmacêutico e Gestor em drogaria na cidade de Pará de Minas. Sou graduado pela 
Universidade de Itaúna e Pós Graduando em Gestão de Drogarias e Farmácias pela Faveni. 
Atuou na formação do grupo “Farmacêuticos em Ação” em 2016. Este grupo teve intensa  atuação 
junto ao colegas mineiros, conseguindo que o CRF-MG diminuísse o aumento de mais de 200% nos 
valores das diárias e jetons, que esta diretoria fez no dia 04-01-2016.
Conheço e vivo as difi culdades encontradas no dia-a-dia de nossa profi ssão, por isso acredito e quero 
renovação!

PRESIDENTE
Yula de Lima Merola
Sou funcionária pública e coordeno a Divisão de Assistência Farmacêutica de Poços de Caldas, o 
Curso de Farmácia da Faculdade Pitágoras e a Pós-graduação e Farmácia Clínica. 
Atuo como empreendedora cívica da Rede de Ação Política pela Sustentabilidade e presidente da 
Associação Poços Sustentável. Sou doutora em saúde pela UNICAMP e convido a todos para #mudar 
nossa entidade.

PRESIDENTE
Luciano Martins Rena Silva (Batata)
Graduado em farmácia e Bioquímica pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG); Pós-
graduado em ciências e Tecnologia pela UNILESTE; Licenciado em Química pela ULTRAMIG. 
Conselheiro Federal por Minas Gerais – 2012/2015. Vice-presidente do CRF/MG na gestão 2010/2011 
e Presidente em 2016/2017. Secretário-geral do CRF/MG na gestão 2008/2009. Conselheiro Regional 
entre 2003/2007. Proprietário da DROGAVAÇO – Atenção farmacêutica. Diretor-secretário da REDE 
FARMACÊUTICA; diretor Vice-presidente da sociedade Brasileira de Farmácia Comunitária; Diretor da 
FEIFAR; Coordenador da FAFAR de 1995 a 1997; Diretor fi nanceiro DCE-UFMG 1997/1998. Secretário-geral 
da Associação de Conselhos de MG; Conselheiro do Conselho Estadual Antidrogas.

TESOUREIRA
Adriana Fernandes Tupynambá
Conselheira: 2018 – 2021/Diretora-Tesoureira: 2018 – 2019. É Farmacêutica de Betim, graduada em Farmácia 
pela Faculdade Pitágoras e pós-graduada em Atenção Farmacêutica e Farmácia Clínica (IPOG).
Atualmente é farmacêutica/proprietária de Drogaria promovendo a saúde coletiva. Diretora/
Fundadora da Associação dos Farmacêuticos de Betim e Região, atuante na parte de capacitação, 
mobilização e ações em prol da classe farmacêutica. O CRF precisa proteger a sociedade e represen-
tar todos os farmacêuticos de forma igual, com moralidade e respeito á categoria. A entidade estará 
presente em todas as regiões, atuando em todas as áreas, sem privilegiar uns em detrimento de outros. 
Somos a força da renovação e da mudança que o CRF precisa.

VICE-PRESIDENTE
Elaine Coelho Baptista
Graduada pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Especialista em Homeopatia pela 
Associação Mineira de Farmacêuticos Homeopatas (AMFH). Atualmente integra o Grupo de Trabalho 
de Homeopatia do Conselho Federal de Farmácia. Terapeuta fl oral. Atuou por mais de nove anos em 
Farmácia de Manipulação e foi professora da disciplina teórico-prática de Homeopatia, no INCISA, de 
2008 a 2011. Foi tutora de duas turmas das ofi cinas de educação popular em saúde para apoiadores 
da Política Estadual de Práticas Integrativas e Complementares (PEPIC) no SUS-MG, realizadas entre 
2013 e 2014. Acupunturista com pós graduação pelo INCISA-IMAM. Perita técnica atuante do TJMG. 
É vice-presidente do CRF/MG, coordenadora da Comissão Assessora da Mulher Farmacêutica e da 
Comissão Assessora de Homeopatia.

VICE-PRESIDENTE
Alisson Brandão
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 pro-
jetos 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.

SECRETÁRIA GERAL
Junia Celia de Medeiros
Graduada em Farmácia pela UFMG, com habilitação em Indústria e Análises Clínicas, e especia-
lista em Saúde Pública pela Faculdade de Farmácia, da UFMG. Especialista em Gestão da Clínica 
Ampliada pelo IEP/Hospital Sírio Libanês e em Gestão da Assistência Farmacêutica pela UFSC/MS. Em 
Betim, onde mora e trabalha, está à frente da Farmácia Solidária da Pastoral da Saúde, como far-
macêutica voluntária, há 21 anos. Sua ligação com o CRF/MG começou em 2006, quando se elegeu 
Conselheira; de 2008 a 2011, eleita em dois pleitos, exerceu cargos de diretora. Em 2015, foi novamente 
escolhida pela categoria para o cargo de diretora Secretária-Geral, para 2016/2017.

TESOUREIRO
Leandro Catarina Leal
Graduado em Farmácia pela UNIPAC (Universidade Presidente Antônio Carlos). Farmacêutico empre-
endedor. Tem atuado na área de gestão e sustentabilidade social. Pós-graduando em Farmácia 
Clínica pela Faculdade Pitágoras. Começou carreira na vida farmacêutica bem antes de se formar, 
atuando em Farmácias e drogarias hà 17 anos. Sua atuação no CRF/MG começou em 2011, quando 
foi membro da Comissão Assessora de Resíduos e Meio Ambiente do CRF/MG, atualmente é membro 
da Comissão Assessora de Logística e Transporte do CRF/MG. Em Ipatinga, onde reside, foi membro 
do Conselho Municipal de Saúde e atualmente é Presidente da Associação dos Farmacêuticos do 
Vale do Aço. Leandro Catarina é proprietário da empresa FARMABIENTE-Central de Gerenciamento de 
Resíduos Químicos, Especiais e dos Serviços de Saúde.

TESOUREIRO
Leandro Catarina Leal
Graduado em Farmácia pela UNIPAC (Universidade Presidente Antônio Carlos). Farmacêutico empre-
endedor. Tem atuado na área de gestão e sustentabilidade social. Pós-graduando em Farmácia 
Clínica pela Faculdade Pitágoras. Começou carreira na vida farmacêutica bem antes de se formar, 
atuando em Farmácias e drogarias hà 17 anos. Sua atuação no CRF/MG começou em 2011, quando 
foi membro da Comissão Assessora de Resíduos e Meio Ambiente do CRF/MG, atualmente é membro 
da Comissão Assessora de Logística e Transporte do CRF/MG. Em Ipatinga, onde reside, foi membro 
do Conselho Municipal de Saúde e atualmente é Presidente da Associação dos Farmacêuticos do 
Vale do Aço. Leandro Catarina é proprietário da empresa FARMABIENTE-Central de Gerenciamento de 
Resíduos Químicos, Especiais e dos Serviços de Saúde.

QUEM DEVE VOTAR?
O voto é facultativo para o farmacêutico 
com idade igual ou superior a 70 anos, na 
data da eleição e para os farmacêuticos 
declaradamente incapazes e os enfermos.

O voto é OBRIGATÓRIO a todos os 
farmacêuticos inscritos, que na data do 
fechamento do cadastro, estiverem regulares 
financeiramente junto ao CRF/MG.

Candidatos a Diretoria - CHAPA 1
Biênio (2018/2019)

Candidatos a Diretoria - CHAPA 2
Biênio (2018/2019)

QUEM NAO PRECISA VOTAR?



Candidatos a Conselheiro Regional
1º Quadriênio (2018/2021)

Carlos Alberto Vieira da Costa (Chau)
Graduado em Farmácia pela Universidade Presidente Antônio Carlos (Unipac Campus Teófi lo Otoni) 
2009. Cursos de Prescrição Farmacêutica e Dispensação Racional Medicamentos pelo EAD Plus. Curso 
de Farmácia Atual, pelo Sincofarma. Filiado a Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, à Anfarmag 
e ao Sinfarmig. Membro da Comissão Parlamentar do CRF/MG. Presidente da Sociedade Brasileira de 
Farmacêuticos  e Farmácias Comunitárias (SBFFC), Regional Minas Gerais.

Carlos Alberto Vieira da Costa (Chau)
Graduado em Farmácia pela Universidade Presidente Antônio Carlos (Unipac Campus Teófi lo Otoni) 
2009. Cursos de Prescrição Farmacêutica e Dispensação Racional Medicamentos pelo EAD Plus. Curso 
de Farmácia Atual, pelo Sincofarma. Filiado a Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, à Anfarmag 
e ao Sinfarmig. Membro da Comissão Parlamentar do CRF/MG. Presidente da Sociedade Brasileira de 
Farmacêuticos  e Farmácias Comunitárias (SBFFC), Regional Minas Gerais.

Jose Geraldo Brustolini
Graduado em Farmácia e Bioquimica pela Universidade Vale do Rio Verde de Três Corações. 
Pós-graduado em Gestão de Programa Saúde da Família, pelas Faculdades Integradas de 
Jacarepaguá-RJ. Fez várias capacitações como: Farmacologia Clínica em Psicofármacos, pela Escola 
de Farmácia e Odontologia de Alfenas (EFOA); Quimica e Biologia pela UNINCOR; Farmacêutico em 
Casa e Farmacêutico na Escola pela UNINCOR; Primeiros Socorros, pelo Núcleo de Iniciação Cientifi ca 
e Acadêmica em Fisioterapia da UNINCOR. Estagiou Análises Clínicas na Fundação Hospitalar do 
Estado de Minas Gerais–Sanatório Santa Fé e na Secretaria Municipal de Saúde de Três Corações; 
Membro e Coordenador da Comissão Assessora Parlamentar do CRFMG 2016/2017. Presta uma boa 
Assistência Farmacêutica em sua Farmácia em Paula Cândido.

Glaucia Pereira Lage Alves
Farmacêutica Generalista, Graduada pela FISA da FUNCESI. Foi Vice-presidente do Diretório 
Acadêmico da Funcesi, proprietária e atuante no setor de dispensação há mais de 30 anos na cidade 
de Ferros, Minas Gerais. Participou dos cursos de capacitação oferecidos pelo CRF/MG em quase 
todas as áreas buscando sempre que possível trazer cursos para Itabira e região, com a fi nalidade 
de capacitar os colegas. Tenho me empenhado na reativação da Associação de Itabira e região. 
Agraciada pelo CRF/MG entre os 13 profi ssionais do estado, com a Comenda do Mérito Farmacêutico , 
em 20/01/2017, pelos relevantes serviços voltados para a valorização do profi ssional, pois acredita que a 
população será a maior benefi ciada e, consequentemente, o farmacêutico mais valorizado.

Junia Celia de Medeiros
Graduada em Farmácia pela UFMG, com habilitação em Indústria e Análises Clínicas, e especia-
lista em Saúde Pública pela Faculdade de Farmácia, da UFMG. Especialista em Gestão da Clínica 
Ampliada pelo IEP/Hospital Sírio Libanês e em Gestão da Assistência Farmacêutica pela UFSC/MS. Em 
Betim, onde mora e trabalha, está à frente da Farmácia Solidária da Pastoral da Saúde, como far-
macêutica voluntária, há 21 anos. Sua ligação com o CRF/MG começou em 2006, quando se elegeu 
Conselheira; de 2008 a 2011, eleita em dois pleitos, exerceu cargos de diretora. Em 2015, foi novamente 
escolhida pela categoria para o cargo de diretora Secretária-Geral, para 2016/2017.

Jose Geraldo Brustolini
Graduado em Farmácia e Bioquimica pela Universidade Vale do Rio Verde de Três Corações. 
Pós-graduado em Gestão de Programa Saúde da Família, pelas Faculdades Integradas de 
Jacarepaguá-RJ. Fez várias capacitações como: Farmacologia Clínica em Psicofármacos, pela Escola 
de Farmácia e Odontologia de Alfenas (EFOA); Quimica e Biologia pela UNINCOR; Farmacêutico em 
Casa e Farmacêutico na Escola pela UNINCOR; Primeiros Socorros, pelo Núcleo de Iniciação Cientifi ca 
e Acadêmica em Fisioterapia da UNINCOR. Estagiou Análises Clínicas na Fundação Hospitalar do 
Estado de Minas Gerais–Sanatório Santa Fé e na Secretaria Municipal de Saúde de Três Corações; 
Membro e Coordenador da Comissão Assessora Parlamentar do CRFMG 2016/2017. Presta uma boa 
Assistência Farmacêutica em sua Farmácia em Paula Cândido.

Glaucia Pereira Lage Alves
Farmacêutica Generalista, Graduada pela FISA da FUNCESI. Foi Vice-presidente do Diretório 
Acadêmico da Funcesi, proprietária e atuante no setor de dispensação há mais de 30 anos na cidade 
de Ferros, Minas Gerais. Participou dos cursos de capacitação oferecidos pelo CRF/MG em quase 
todas as áreas buscando sempre que possível trazer cursos para Itabira e região, com a fi nalidade 
de capacitar os colegas. Tenho me empenhado na reativação da Associação de Itabira e região. 
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Betim, onde mora e trabalha, está à frente da Farmácia Solidária da Pastoral da Saúde, como far-
macêutica voluntária, há 21 anos. Sua ligação com o CRF/MG começou em 2006, quando se elegeu 
Conselheira; de 2008 a 2011, eleita em dois pleitos, exerceu cargos de diretora. Em 2015, foi novamente 
escolhida pela categoria para o cargo de diretora Secretária-Geral, para 2016/2017.

Leandro Catarina Leal
Graduado em Farmácia pela UNIPAC (Universidade Presidente Antônio Carlos). Farmacêutico empre-
endedor. Tem atuado na área de gestão e sustentabilidade social. Posgraduando em Farmácia Clínica 
pela Faculdade Pitágoras. Começou carreira na vida farmacêutica bem antes de se formar, atuando 
em Farmácias e drogarias à 17 anos. Sua atuação no CRF/MG começou em 2011, quando foi membro 
da Comissão Assessora de Resíduos e Meio Ambiente do CRF/MG, atualmente é membro da Comissão 
Assessora de Logística e Transporte do CRF/MG. Em Ipatinga, onde reside, foi membro do Conselho 
Municipal de Saúde e atualmente é Presidente da Associação dos Farmacêuticos do Vale do Aço. 
Leandro Catarina é proprietário da empresa FARMABIENTE-Central de Gerenciamento de Resíduos 
Químicos, Especiais e dos Serviços de Saúde.
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Sebastião José Ferreira (Tiãozinho)
Farmacêutico-Bioquímico graduado pela UFJF (1990), tendo sido Presidente do Diretório Acadêmico 
Aécio Vidon no período de 1988 a 1989, com participações efetivas dos encontros nacionais. 
Especialista em Empreendedorismo, Marketing e Finanças pela Unileste em Coronel Fabriciano; 
Conselheiro Regional eleito nos mandatos 2003/2006, 2010/2013 e 2013/2017; Membro efetivo da 
Tomada de Contas do CRF/MG em 03 gestões; Presidente da Comissão de Ética do CRF/MG no período 
de 2008/2009. Membro da Comissão de Dispensação e Drogaria do CRF/MG do período de 2012 a 
2013. Membro da Câmara Técnica de Processos de Fiscalização do CRF/MG durante o período de 2012 
a 2013. Proprietário de drogaria e trabalha no setor de dispensação no Vale do Aço.
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Márcia Cristina De Oliveira Alfenas
Farmacêutica-bioquímica graduada pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) em 1994. MBA em 
Gestão de Varejo pela Universidade Cândido Mendes (ESCM) em 2004. Experiência no exterior com 
seminário de Gestão e Marketing no Varejo Farmacêutico na Universidade Tecnológica de Monterrey 
Guadalajara-México e University of Flórida, College of Pharmacy-EUA. Proprietária de duas Drogarias 
há 20 anos em Belo Horizonte e Sabará. Márcia, atualmente, exerce o cargo de Diretora no Sincofarma 
Minas. Em 2016 foi assessora Técnica do CRF/MG e integrante da Comissão que reformulou o Termo de 
Obrigações a Cumprir (TOC) para garantia da Assistência Farmacêutica nas farmácias hospitalares e 
nas Unidades de Saúde e atuou como Coordenadora do Terceiro Congresso Mineiro.
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Samuel Góes Gonçalves
Farmacêutico pela Faculdade de Saúde Ibituruna. Pós-graduado em Ciências da Educação pela 
Faculdade João Calvino em 2012. Professor Universitário e membro do Colegiado do curso de Farmácia 
das Faculdades Integradas do Norte de Minas, desde 2012, sendo em 2015, pelo Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas Empresas, Sebrae, a dar início ao primeiro curso de extensão universitária 
do Brasil de Empreendedorismo Social e Negócios de Impacto Social. Neste ano recebeu do Rotary 
Club Liberdade o prêmio “Gente que faz”, como uma das personalidades que trabalhou em prol 
do desenvolvimento do Norte de Minas, comemorando os 160 anos do município de Montes Claros. 
Membro da Comissão Assessora Parlamentar e Comissão Assessora de Ensino do Conselho Regional de 
Farmácia de Minas Gerais 2016/2017.
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QUANDO VOTAR?ONDE VOTAR?
As eleições de 2017 têm início ao meio-dia (12h) 
do dia 08 de novembro de 2017 e se encerram 
ao meio-dia (12h) do dia 10 de novembro.

Somente no site https://www.votafarmaceutico.org.br.
Quem não tiver acesso à internet, poderá votar na sede do CRF/MG, 
onde serão disponibilizados computadores para esta finalidade.

Para o Quadriênio 2018/2021, o farmacêutico deve votar em 10 candidatos, sendo que os oito mais votados serão eleitos 
Conselheiros Efetivos, e os dois menos votados, dentre os 10 mais votados, serão eleitos Conselheiros Suplentes.

Mas, atenção! O candidato a Conselheiro e também a cargo de diretoria tem que se eleger como Conselheiro. Não basta ter 
votos apenas como Diretor.

O Farmacêutico poderá votar de qualquer computador, smartphone, tablet conectado à Internet, como, por exemplo, em 
uma “lan house”. Se preferir, o eleitor poderá comparecer ao CRF/MG, onde será disponibilizado pelo menos um computador 
com acesso à Internet, durante o período da eleição (8 a 10 de novembro),  e o horário de funcionamento, de 8h às 17h.

De acordo com o Calendário Eleitoral, publicado pelo CFF, o resultado da votação deverá ser comunicado pelo Presidente da 
CER no dia 10 de novembro..

Conheça os Farmacêuticos que concorrem às vagas de Conselheiros neste quadriênio: 

18 farmacêuticos concorrem a oito vagas para Conselheiros 
Efetivos e dois a Conselheiros Suplentes



Laura Rolla De Leo
Farmacêutica graduada pelo Unicentro Newton Paiva (2009).
Especialista em Homeopatia pela Associação Mineira de Farmacêuticos Homeopatas - AMFH (2012).
MBA Gestão de Pequenas e Médias Empresas - Centro Universitário UNA (2014/2015).
Atua em Farmácia de Manipulação Homeopática de sua família desde 2009, e é Diretora Técnica 
da mesma desde 2013. Presidente da Associação Mineira de Farmacêuticos Homeopatas - AMFH 
(2016/2017). Presidente da 5ª Comissão de Ética do CRF/MG (Fevereiro/2016 a Julho/2017).
Membro da Comissão Assessora de Homeopatia do CRF/MG desde 2016.

Luciene Alves Moreira Marques
Graduada em Farmácia pela Universidade Federal de Alfenas (1996), mestre em Farmacologia pela 
UNICAMP (1999). Doutora em Psicobiologia na UNIFESP (2012). É especialista em Fitoterapia pela 
Faculdade Efi caz (2014) e Especialista em Cosmetologia pela Universidade de Franca\Instituto IPUPO 
(2016). Foi professora na UNINCOR e UNIFENAS. Atualmente é professor adjunto da UNIFAL-MG. Autora 
dos Livros: Atenção Farmacêutica em Distúrbios Menores; Atenção Farmacêutica em Disturbios 
Maiores; Atenção Farmacêutica nos Transtornos de humor. Coordenadora do Núcleo de Atenção 
Farmacêutica da UNIFAL-MG (NAFAU).Atuou como Diretora técnica da Farmácia Universitária da 
UNIFAL de 2013-2014. Foi membro da Comissão Assessora de Farmácia Clínica do CRF/MG (2014). 
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Andrea Reis Pereira
Conselheira: 2018 – 2021
Atuo no serviço público na área de Assistência Farmacêutica no SUS desde 2008 e atualmente estou 
como Especialista em Políticas e Gestão da Saúde (EPGS) na Secretaria Estadual de Saúde de Minas 
Gerais (SES/MG) em Passos.
Sou farmacêutico-bioquímica graduada UNIFAL/EFOA, Especialista em Gestão Pública de 
Organizações de Saúde pela UFJF e em Gestão da Assistência Farmacêutica no SUS pela UFSC.

Orildo dos Santos Pereira
Conselheiro: 2018 – 2021
Atuo há mais de 24 anos em Laboratórios de Análises Clínicas na cidade de Varginha e região. 
Sou assessor técnico científi co do PNCQ e coordenador/organizador do Congresso Sul Mineiro de 
Laboratórios Clínicos.
Professor do curso de Farmácia da UNINCOR (Três Corações).
Pós Graduado em Citologia Clínica pela UNIFAL/EFOA e em Direito Médico. Ex-professor na UNIFENAS 
CAMPUS VARGINHA. Venha #mudar conosco.

Alisson Brandão
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 pro-
jetos 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.

Valdir Latorre Ribeiro
Casado e pai de uma linda menina, moro em Belo Horizonte onde nasci há 35 anos. Concluí gradua-
ção em Farmácia na Newton Paiva; cursei  Gestão Industrial na Oswaldo Cruz/SP.
Atuei por vários anos na área industrial e, posteriormente, por 5 anos no setor público (Nasf e Gemed - 
BH). Lecionei no Centep, Politec-BH e Senac. Desenvolvi o programa SNGPC grátis, atual SNGPC IDEAL.
Desde 2007, empreendo no Grupo Ideal Preparatórios, empresa com forte atuação no mercado de 
ensino presencial e a distância para farmacêuticos. Sou Diretor do Sindicato de Farmácia de Minas 
Gerais, além de desenvolver atividades de estímulo e orientação à “Start Up”. Atuo como Farmacêutico 
Hospitalar do Grupo Santa Casa de Belo Horizonte e presto serviços  farmacêuticos na Fundação Fiat 
e Captamed.

Daniel Braga Kascher
Casado, morador de BH, graduado pelo Centro Universitário Newton Paiva em 2005. Pós-graduado 
em Manipulação Magistral de Medicamentos pela Racine e em gestão Pública para Resultados 
pela UEMG-MG. Já atuou em Drogaria (Rede Granfarma) e Manipulação (Farmácia A OFICINAL em 
Contagem-MG). No setor público, esteve por 6 anos na Prefeitura de Belo Horizonte, através do NASF e 
na Gerência de Medicamentos. 
Atualmente, é representante comercial de uma Distribuidora de Medicamentos, além de atuar como 
farmacêutico plantonista no Grupo Santa Casa de Belo Horizonte. Sócio diretor no Grupo Ideal, 
empresa com forte atuação no mercado de ensino presencial e a distância na área da saúde, princi-
palmente para farmacêuticos.

Adriana Fernandes Tupynambá
Conselheira: 2018 – 2021/Diretora-Tesoureira: 2018 – 2019 
É Farmacêutica de Betim, graduada em Farmácia pela Faculdade Pitágoras e pós-graduada em 
Atenção Farmacêutica e Farmácia Clínica (IPOG).
Atualmente é farmacêutica/proprietária de Drogaria promovendo a saúde coletiva. Diretora/
Fundadora da Associação dos Farmacêuticos de Betim e Região, atuante na parte de capacitação, 
mobilização e ações em prol da classe farmacêutica. O CRF precisa proteger a sociedade e represen-
tar todos os farmacêuticos de forma igual, com moralidade e respeito à categoria. A entidade estará 
presente em todas as regiões, atuando em todas as áreas, sem privilegiar uns em detrimento de outros. 
Somos a força da renovação e da mudança que o CRF precisa.

Frederico Flávio Pereira Neto
Conselheiro 2018 – 2021 | Diretor Secretário: 2018 – 2019 
Atuo como Farmacêutico e Gestor em drogaria na cidade de Pará de Minas. Sou graduado pela 
Universidade de Itaúna e Pós Graduando em Gestão de Drogarias e Farmácias pela Faveni. 
Atuou na formação do grupo “Farmacêuticos em Ação” em 2016. Este grupo teve intensa  atuação 
junto ao colegas mineiros, conseguindo que o CRF-MG diminuísse o aumento de mais de 200% nos 
valores das diárias e jetons, que esta diretoria fez no dia 04-01-2016.
Conheço e vivo as difi culdades encontradas no dia-a-dia de nossa profi ssão, por isso acredito e quero 
renovação!

Yula de Lima Merola
Conselheira: 2018 – 2021 | Diretora-Presidente: 2018 – 2019 
Sou funcionária pública e coordeno a Divisão de Assistência Farmacêutica de Poços de Caldas, o 
Curso de Farmácia da Faculdade Pitágoras e a Pós-graduação e Farmácia Clínica. 
Atuo como empreendedora cívica da Rede de Ação Política pela Sustentabilidade e presidente da 
Associação Poços Sustentável. Sou doutora em saúde pela UNICAMP e convido a todos para #mudar 
nossa entidade.
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Casado e pai de uma linda menina, moro em Belo Horizonte onde nasci há 35 anos. Concluí gradua-
ção em Farmácia na Newton Paiva; cursei  Gestão Industrial na Oswaldo Cruz/SP.
Atuei por vários anos na área industrial e, posteriormente, por 5 anos no setor público (Nasf e Gemed - 
BH). Lecionei no Centep, Politec-BH e Senac. Desenvolvi o programa SNGPC grátis, atual SNGPC IDEAL.
Desde 2007, empreendo no Grupo Ideal Preparatórios, empresa com forte atuação no mercado de 
ensino presencial e a distância para farmacêuticos. Sou Diretor do Sindicato de Farmácia de Minas 
Gerais, além de desenvolver atividades de estímulo e orientação à “Start Up”. Atuo como Farmacêutico 
Hospitalar do Grupo Santa Casa de Belo Horizonte e presto serviços  farmacêuticos na Fundação Fiat 
e Captamed.

Yula de Lima Merola
Conselheira: 2018 – 2021 | Diretora-Presidente: 2018 – 2019 
Sou funcionária pública e coordeno a Divisão de Assistência Farmacêutica de Poços de Caldas, o 
Curso de Farmácia da Faculdade Pitágoras e a Pós-graduação e Farmácia Clínica. 
Atuo como empreendedora cívica da Rede de Ação Política pela Sustentabilidade e presidente da 
Associação Poços Sustentável. Sou doutora em saúde pela UNICAMP e convido a todos para #mudar 
nossa entidade.

COMO TROCAR A SENHA?
Se o profi ssional estiver apto a votar e possuir 
e-mail válido, cadastrado no CRF/MG, ele 
poderá recuperar a senha acessando o site 
https://www.votafarmaceutico.org.br. 

A senha pode ser trocada até a véspera do 
pleito, no site onde será realizada a eleição: 
https://www.votafarmaceutico.org.br. E SE A SENHA NAO CHEGAR?
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Arilton Januário Bacelar Junior
Conselheiro: 2019 – 2022
Atuo como professor dos cursos de Graduação e pós-graduação na área da saúde. Sou coordenador 
do Curso de Farmácia da Faculdade Única de Ipatinga.
São mais de 15 anos trabalhando pela Formação Farmacêutica, e tenho orgulho dos milhares de 
alunos que participei de sua formação e conto com o apoio de todos para realizarmos, junto, as 
mudanças necessárias e emergenciais no CRF-MG.

Deodoro Máximo de Alencar
Conselheiro 2018 – 2021 
Sou farmacêutico-bioquímico formado pela UFMG, atuei como Analista e Pesquisador de Saúde 
e Tecnologia da FUNED/SES-MG, coordenador da Vigilância Sanitária da SRS-BH, coordenador da 
Central de Notifi cação, Captação e Distribuição de Órgãos (MG Transplantes). 
Tenho especialização em Saúde Pública, em Regulação e Vigilância Sanitária de Células, Sangue, 
Órgãos e Tecidos.

Andréa Grabe Guimaraes
Conselheira: 2019 – 2022
Sou docente associado na Escola de Farmácia da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), membro 
efetivo da comissão do Museu da Farmácia e coordeno o Núcleo Docente Estruturante do curso de 
Farmácia.
Atuei como diretora e vice-diretora da UFOP, assim como chefe do Depto de Farmácia. Doutora em 
Biologia Celular e Molecular pela Fundação Oswaldo Cruz.

Deodoro Máximo de Alencar
Conselheiro 2018 – 2021 
Sou farmacêutico-bioquímico formado pela UFMG, atuei como Analista e Pesquisador de Saúde 
e Tecnologia da FUNED/SES-MG, coordenador da Vigilância Sanitária da SRS-BH, coordenador da 
Central de Notifi cação, Captação e Distribuição de Órgãos (MG Transplantes). 
Tenho especialização em Saúde Pública, em Regulação e Vigilância Sanitária de Células, Sangue, 
Órgãos e Tecidos.

Arilton Januário Bacelar Junior
Conselheiro: 2019 – 2022
Atuo como professor dos cursos de Graduação e pós-graduação na área da saúde. Sou coordenador 
do Curso de Farmácia da Faculdade Única de Ipatinga.
São mais de 15 anos trabalhando pela Formação Farmacêutica, e tenho orgulho dos milhares de 
alunos que participei de sua formação e conto com o apoio de todos para realizarmos, junto, as 
mudanças necessárias e emergenciais no CRF-MG.

Andréa Grabe Guimaraes
Conselheira: 2019 – 2022
Sou docente associado na Escola de Farmácia da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), membro 
efetivo da comissão do Museu da Farmácia e coordeno o Núcleo Docente Estruturante do curso de 
Farmácia.
Atuei como diretora e vice-diretora da UFOP, assim como chefe do Depto de Farmácia. Doutora em 
Biologia Celular e Molecular pela Fundação Oswaldo Cruz.

Elaine Coelho Baptista
Graduada pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Especialista em Homeopatia pela 
Associação Mineira de Farmacêuticos Homeopatas (AMFH). Atualmente integra o Grupo de Trabalho 
de Homeopatia do Conselho Federal de Farmácia. Terapeuta fl oral. Atuou por mais de nove anos em 
Farmácia de Manipulação e foi professora da disciplina teórico-prática de Homeopatia, no INCISA, de 
2008 a 2011. Foi tutora de duas turmas das ofi cinas de educação popular em saúde para apoiadores 
da Política Estadual de Práticas Integrativas e Complementares (PEPIC) no SUS-MG, realizadas entre 
2013 e 2014. Acupunturista com pós-graduação pelo INCISA-IMAM. Perita técnica atuante do TJMG. 
É vice-presidente do CRF/MG, coordenadora da Comissão Assessora da Mulher Farmacêutica e da 
Comissão Assessora de Homeopatia.

Elaine Coelho Baptista
Graduada pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Especialista em Homeopatia pela 
Associação Mineira de Farmacêuticos Homeopatas (AMFH). Atualmente integra o Grupo de Trabalho 
de Homeopatia do Conselho Federal de Farmácia. Terapeuta fl oral. Atuou por mais de nove anos em 
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da Política Estadual de Práticas Integrativas e Complementares (PEPIC) no SUS-MG, realizadas entre 
2013 e 2014. Acupunturista com pós-graduação pelo INCISA-IMAM. Perita técnica atuante do TJMG. 
É vice-presidente do CRF/MG, coordenadora da Comissão Assessora da Mulher Farmacêutica e da 
Comissão Assessora de Homeopatia.

João Batista Moyses Gaio
Natural de Juiz de Fora MG, Graduado em Farmácia e Bioquímica pela Universidade Federal de 
Juiz de Fora, Graduado em Administração de Empresas pela Fundação Educacional Machado 
Sobrinho, Pós-graduação em Gerência de Recursos Humanos, Pós-Graduação em Administração de 
Marketing, 1º Tenente Farmacêutico no Laboratório de Análises Clínicas no Hospital Geral do Exército 
em Juiz de Fora, Farmacêutico no Laboratório de Análises Clínicas da Diretoria Regional de Saúde, 
Farmacêutico no Laboratório do Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira da Prefeitura de Juiz de 
Fora, Farmacêutico atuando como Assessor Científi co da Empresa INTERLAB Distribuidora de Produtos 
Científi cos, Membro da SOFARBIO JF Sociedade de Farmácia e Bioquímica de Juiz de Fora.

João Batista Moyses Gaio
Natural de Juiz de Fora MG, Graduado em Farmácia e Bioquímica pela Universidade Federal de 
Juiz de Fora, Graduado em Administração de Empresas pela Fundação Educacional Machado 
Sobrinho, Pós-graduação em Gerência de Recursos Humanos, Pós-Graduação em Administração de 
Marketing, 1º Tenente Farmacêutico no Laboratório de Análises Clínicas no Hospital Geral do Exército 
em Juiz de Fora, Farmacêutico no Laboratório de Análises Clínicas da Diretoria Regional de Saúde, 
Farmacêutico no Laboratório do Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira da Prefeitura de Juiz de 
Fora, Farmacêutico atuando como Assessor Científi co da Empresa INTERLAB Distribuidora de Produtos 
Científi cos, Membro da SOFARBIO JF Sociedade de Farmácia e Bioquímica de Juiz de Fora.

André Luis Alves
Especialista em Farmácia Clínica e Atenção Farmacêutica pelo IPOG, graduado em Farmácia 
Generalista. Mais de 15 anos de experiência na área Hospitalar e Oncológica, com atuação no HC-UFU, 
Universidade Federal de Uberlândia/Hospital do Câncer. Farmacêutico Diretor Técnico da Oncocentro 
Uberlândia Grupo Oncoclínicas do Brasil. Farmacêutico com atuação na Assistência farmacêutica do 
município de Uberlândia. Farmacêutico associado da Sociedade Brasileira em Oncologia – SOBRAFO. 
Farmacêutico membro da Comissão Assessora de Oncologia do CRF/MG. Certifi cações em Assistência 
Farmacêutica pelo Hospital Israelita Albert Einsten e diversas participações em eventos e congressos 
da área farmacêutica oncológica.

Alessandra Auarek
Farmacêutica graduada pela UFMG com ênfase em análises clínicas, Especialista em Homeopatia, 
Diretora Drogaria Grandfar S.A. Foi Farmacêutica Drogaria Araújo, Pesquisadora Departamento de 
Bioquímica e Imunologia UFMG, Trabalhou como Assessora Técnica CRFMG, Trabalhou com as legisla-
ções de Farmácia Clínica, atribuições clínicas e prescrição farmacêutica, estética e outras, Membro de 
comissão assessora de Drogaria , Legislação, além de outras no CRFMG, Diretora do CONSEP Barreiro, 
Diretora da Associação Mineira dos Farmacêuticos

André Luis Alves
Especialista em Farmácia Clínica e Atenção Farmacêutica pelo IPOG, graduado em Farmácia 
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município de Uberlândia. Farmacêutico associado da Sociedade Brasileira em Oncologia – SOBRAFO. 
Farmacêutico membro da Comissão Assessora de Oncologia do CRF/MG. Certifi cações em Assistência 
Farmacêutica pelo Hospital Israelita Albert Einsten e diversas participações em eventos e congressos 
da área farmacêutica oncológica.

Alessandra Auarek
Farmacêutica graduada pela UFMG com ênfase em análises clínicas, Especialista em Homeopatia, 
Diretora Drogaria Grandfar S.A. Foi Farmacêutica Drogaria Araújo, Pesquisadora Departamento de 
Bioquímica e Imunologia UFMG, Trabalhou como Assessora Técnica CRFMG, Trabalhou com as legisla-
ções de Farmácia Clínica, atribuições clínicas e prescrição farmacêutica, estética e outras, Membro de 
comissão assessora de Drogaria , Legislação, além de outras no CRFMG, Diretora do CONSEP Barreiro, 
Diretora da Associação Mineira dos Farmacêuticos

F IQ UE 

ATENTO !

1- Nessa eleição 18 farmacêu-
ticos concorrem às vagas de 
Conselheiros Efetivos e Suplentes. 
Em quantos candidatos o 
farmacêutico deve votar? 

Pa r a  o  q u a d r i ê n i o  2018 / 2021,  o 
f a r m a cê u t i co  d e v e  v o t a r  e m  10 
candidatos, sendo que os oito mais 
votados serão eleitos Conselheiros 
Efetivos, e os dois menos votados, dentre 
os 10 mais votados, serão os Suplentes. 

2- São três vagas efetivas e 
uma vaga de suplente para 
o quadriênio 2019/2022. 
Quantos candidatos o 
farmacêutico deve escolher?

Para o quadriênio 2019/2022 
o farmacêutico deve votar em 
quatro candidatos, sendo que os 
três mais votados serão eleitos 
Conselheiros Efetivos e o quarto 
mais votado será eleito Suplente. 

3- Com o farmacêutico vai 
obter a senha provisória?

A senha provisória será enviada 
pelo Conselho Federal  de 
Farmácia (CFF) via Correios e 
deverá ser trocada por uma 
permanente no site https://
www.votafarmaceutico.org.
br. A senha permanente será 
enviada pelo endereço de 
e-mail cadastrado no CRF/MG.

4 - E se a senha 
provisória não chegar?

Se não receber a senha pelos 
Correios e o prof issional 
estiver apto a votar e possuir 
e-mail válido cadastrado no 
CRF/MG, ele poderá recuperar 
a senha acessando o site 
votafarmaceutico no endereço 
e l e t r ô n i c o  h t t p s : // w w w.
votafarmaceutico.org.br. 

5 - Não consigo alterar a senha. 
O que devo fazer?

Caso o farmacêutico tenha recebido a carta-senha e 
está com dificuldade em proceder a troca da senha 
provisória, poderá fazê-lo, mantendo contato via chat 
disponível no site https://www.votafarmaceutico.org.br.

6- Quando será liberado o ambiente de 
simulação dos votos no site votafarmaceutico? 

Próximo dos dias que antecedem a eleição.

Para o Quadriênio 2019/2022, o farmacêutico deve votar em quatro candidatos, sendo que os três mais votados serão eleitos 
Conselheiros Efetivos e o quarto mais votado será eleito Conselheiro Suplente.

Conheça os candidatos que disputam neste quadriênio: 

Sete candidatos disputam três vagas de Conselheiros Efetivos e uma vaga de Suplente
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