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CRF-MG convoca farmacêuticos
o
para o 11 CFBMG
Caros Colegas,
Pela segunda vez, o Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais (CRF-MG) me concede a honra de presidir o maior evento
farmacêutico do Estado, que é o nosso Congresso de Farmácia e Bioquímica de Minas Gerais (CFBMG), agora em sua 11ª
edição, que será realizada dos dias 13 a 15 de julho deste ano, no Minascentro, em Belo Horizonte.
Além de ser uma honra, é também uma grande responsabilidade, pois um evento desse porte exige preparação cuidadosa.
Caso contrário, deixa de ser o maior evento farmacêutico do Estado, como sempre ressaltamos.
Para manter essa consolidação perante os colegas farmacêuticos e os parceiros expositores, é preciso preparar toda a
programação cientíﬁca e atividades, de modo a contemplar com temas atrativos e pertinentes os colegas das diversas áreas da
Farmácia e da Saúde.
A nossa intenção é a capacitação de mais alto nível aos congressistas, por meio de seminários, cursos, mini-cursos e ou
mesas-redondas. Para tanto, convidamos proﬁssionais especializados e experientes nas diversas áreas da Farmácia e da Saúde,
visando aprimorar o aprendizado e a troca de experiências.
Como coordenador-geral do 11º CFBMG, em nome do Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais, quero convidar a
todos os colegas Farmacêuticos, em suas diversas especialidades, bem como outros proﬁssionais da área de saúde, para
participarem desse importante evento.
A palestra magna será proferida pelo excelentíssimo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que gentilmente aceitou o nosso
convite. Teremos também convidados internacionais, discutindo temas relacionados à proﬁssão do farmacêutico em suas
diversas áreas de atuação e perspectivas de mercado de trabalho.
A exemplo do 10º CFBMG, mais uma vez, o valor da inscrição é bem acessível e o congressista tem a liberdade de montar
sua grade de programação/participação, indistintamente da especialidade em que atua. Acompanhe a programação e as
novidades pelo site do CRF-MG, www.crfmg.org.br/congresso.
Juntamente com o Congresso, haverá o 3º Encontro da
Regional Sudeste da Sociedade Brasileira de Farmacognosia,
o 2º Encontro Mineiro de Citologia Clínica, o 1º Encontro dos
Coordenadores de Curso de Farmácia de Minas Gerais, além
da 11ª Expofarma, onde serão apresentadas as novidades do
mercado para diversas especialidades da Farmácia.

O CRF-MG quer lhe oferecer a oportunidade
de ampliar seu aprendizado.

E você é nosso convidado!
Um abraço,
Prof. Vanderlei Machado
Coordenador-geral do 11º CFBMG

Diretoria do CRF-MG leva pauta de
reivindicações ao ministro da Saúde
A atual diretoria do Conselho Regional de Farmácia está sempre buscando caminhos para valorizar o proﬁssional farmacêutico.
Uma de suas últimas medidas foi uma audiência com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, em seu gabinete em Brasília.
O presidente do CRF-MG Benício Machado, o vice-presidente Luciano Martins Rena, as diretoras Rigléia Maria Moreira Lucena
e Júnia Célia de Medeiros, acompanhados dos conselheiros Arthur Maia do Amaral, Rosane de Xavier Machado e Sebastião José
Ferreira, Cadri Awad, o farmacêutico responsável pelo Sistema de Monitoramento de Serviços Farmacêuticos (SMSF), Rodrigo
Antônio Magalhães, e o deputado federal Odair Cunha (PT-MG), foram recebidos em audiência no gabinete do ministro em 27
de abril.
A diretoria do CRF-MG entregou em mãos ao ministro da Saúde vários ofícios com pedidos que beneficiam a profissão
farmacêutica, não somente em Minas, mas em todo o país.

Ao centro: o ministro da Saúde Alexandre Padilha após reunião com diretoria do CRF-MG

Entre as solicitações entregues diretamente ao ministro
Padilha, a diretoria do CRF-MG ressaltou a importância da
inserção de forma efetiva do farmacêutico no Sistema Único de
Saúde, como forma de garantir a Assistência Farmacêutica onde
quer que haja guarda ou dispensação de medicamentos. “Como
a atuação do farmacêutico nas Unidades Básica de Saúde é uma
exigência da lei, pedimos ao ministro que crie mecanismos no
Ministério da Saúde para legalizar essa situação, que qualiﬁca
a gestão e a logística da assistência farmacêutica”, enfatiza a
diretora Júnia Célia de Medeiros.

Eles apresentaram ainda a proposta para a inserção dos Serviços Farmacêuticos prestados pelas farmácias e drogarias no
âmbito do SUS, com a utilização do Sistema de Monitoramento dos Serviços Farmacêuticos (SMSF).
O ministro Alexandre Padilha foi bastante receptivo às solicitações feitas pelo CRF-MG e mostrou-se favorável a apoiar todas
elas, especialmente a utilização do SMSF no cumprimento da RDC 44/2009 como forma de alimentar o banco de dados do
Ministério da Saúde, pela capilaridade e penetração das farmácias e drogarias por todo o país.
Para presidente do CRF-MG, Benício Machado, a audiência com o ministro da Saúde demonstra a credibilidade da Entidade
e faz parte da política de parcerias que vem sendo estabelecidas pelo Conselho desde 2008, com bons resultados e aumento
da visibilidade da categoria farmacêutica.

“A receptividade e a sensibilidade do ministro às nossas reivindicações
demonstram que os farmacêuticos estão sendo reconhecidos hoje como
importantes atores na defesa da saúde e o Farmacêutico tem motivos
para se orgulhar da profissão que escolheu”, explica o presidente do
Conselho Regional de Farmácia.
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