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Chapa 1 vence as eleições
Novos representantes dos farmacêuticos mineiros receberam 66% dos votos válidos

Mais de 12,5 mil farmacêuticos mineiros foram às urnas no dia 10 de novembro
para escolher os representantes da categoria nos próximos anos. A chapa 1 foi
eleita por ampla maioria, tendo recebido 7.356 votos, 66% do total de votos válidos.

Alguns dos integrantes da chapa

Eleição presencial movim

Coordenado pelo farmacêutico Fernando de Pinho Tavares, com acompanhamento
direto dos representantes do Conselho Federal de Farmácia, Augusto Guerra Júnior
e Deodoro Máximo Alencar Filho, o processo eleitoral transcorreu em clima de
tranquilidade.
1 eleitos pelos farmacêuticos

entou o CRF/MG

O presidente eleito, Vanderlei Machado, reaﬁrmou o compromisso de continuar
implementando as ações necessárias para que o farmacêutico ocupe seu lugar
como profissional essencial à promoção da saúde. “Agradecemos o apoio e a
conﬁança dos colegas. Vamos continuar trabalhando incessantemente para buscar
dias cada vez melhores para a Farmácia e os farmacêuticos”, declarou.
A nova diretoria assume com o desafio de ampliar os projetos de capacitação
proﬁssional, convênios com instituições de ensino superior e representação nos
Conselhos de Saúde, buscando maior inserção e valorização do farmacêutico junto
à população.

Exercício da cidadania
farmacêutica
As eleições 2011 do CRF/MG foram um exemplo de
democracia e participação social na consolidação
de uma entidade cada vez mais forte e atuante.
O principal beneficiário deste processo é o
próprio farmacêutico, que cada vez mais se
apropria da sua casa e reivindica seus direitos
como proﬁssional essencial à saúde. O CRF/MG
agradece especialmente a cada um dos colegas
que ajudaram a construir um futuro ainda mais
positivo para a categoria.

Urna eletrônica agiliza
apuração dos votos

Pela primeira vez na história, a votação presencial
no CRF/MG contou com oito urnas eletrônicas
cedidas pelo Tribunal Regional Eleitoral para
os farmacêuticos com domicílio eleitoral em
Belo Horizonte. A mudança reduziu o tempo de
espera nas ﬁlas e agilizou a apuração dos votos.
O resultado foi conhecido à 01h30, cerca de três
horas mais rápido que na eleição anterior.

Conheça os novos conselheiros e diretores do CRF/MG
Conselheiros Regionais

Diretoria

A palavra é sua
Margareth de Oliveira Rocha
Primeira farmacêutica
a votar na sede

Conselheiros Federais

Vanderlei Machado

Lúcio Guedes

Rigleia Lucena

Claudiney Ferreira

Rigleia Lucena

Luciano Martins Rena e
Maria Alicia Ferrero

Claudiney Ferreira

Gisele Leal

Euler de Oliveira

Os números da Eleição

“É importante fazer parte do
processo eleitoral. Além de
contribuir com a democracia
farmacêutica, temos a
oportunidade de estarmos
presentes em mais um momento
histórico do CRF/MG”.

José Geraldo Lagoeiro Santos
Farmº voluntário nas eleições

Conselheiro Regional - Quadriênio 2012-2015
Diretoria

Biênio 2012-2013
Chapa 1

7.356 votos

Vanderlei Machado
Claudiney Luis Ferreira
Lúcio Guedes Barra
Rigleia Maria Moreira Lucena

Chapa 2

3.796 votos

José Augusto Alves Dupim
Daniel Braga Kascher
Luiz Felipe Lanza Cairo
Tânia Yara Campos

1º Gisele Souza Silva Leal

7.191 votos

2º Rigleia Maria Moreira Lucena

7.007 votos

3º Claudiney Luis Ferreira

6.588 votos

4º Euler de Oliveira

5.510 votos

5º Luiz Felipe Lanza Cairo (Sapão-UFOP) 4.722 votos
6º Daniel Braga Kascher

4.073 votos

7º Luiz Alessandro Fontes

3.383 votos

Conselheiro Federal
Quadriênio 2012-2015
Chapa 1

6.435 votos

Luciano Rena (Batata)
Maria Alicia Ferrero

Chapa 2

4.470 votos

Ângela Ferreira Vieira
Maria do Carmo Marinho Coli

“Acompanho o processo eleitoral
no CRF/MG desde a fundação
da entidade e participei como
voluntário em cinco pleitos. Sou
apaixonado por minha profissão,
e por isso, tenho enorme prazer
em contribuir com a com a
democracia farmacêutica. Além
disso, tenho orgulho em dizer
que cursei faculdade na mesma
época de Aluísio Pimenta”.

Justificativa

O eleitor que não votou deverá apresentar a comprovação de justa causa ou impedimento em
até 30 dias após o pleito, pelo email administracao@crfmg.org.br. Caso não haja justiﬁcativa ou
ocorra o seu indeferimento, poderá ser aplicada multa no valor correspondente a 50% da anuidade em vigor no CRF/MG.
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