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Mais de 20 mil farmacêuticos escolherão,
de 9 a 11 de novembro, seus representantes
no CRF/MG para os próximos anos;
em 2015, votação ocorrerá exclusivamente
pela internet, durante 48 horas seguidas
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Rua Urucuia, 48 - Floresta, Belo Horizonte/MG
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Tel.: (31) 3218-1000 / Fax: (31) 3218-1001 / 3218-1002
Horário de Funcionamento: 8h às 17h, de Segunda a Sexta

Gerências
- Fiscalização, Orientação e Ética: (31) 3218-1017 / 3218-1030
email: fiscalizacao@crfmg.org.br
- Inscrição e Registro: (31) 3218-1006 / 3218-1021/ 3218-1022 / 3218-1023 / 3218-1054
email: registro@crfmg.org.br
- Financeiro: (31) 3218-1025 / 3218-1033
email: cobranca@crfmg.org.br
- Administração: (31) 3218-1010
email: gerenciaexec@crfmg.org.br

Esta edição da Farmácia Revista é uma solicitação da Comissão Eleitoral Regional e trata exclusivamente do
processo eleitoral de 2015. Aqui, estão apresentados todos os detalhes do web voto, que tem revolucionado as
eleições nos conselhos de Farmácia de todo o Brasil.

Diretoria

Mais cômodo e prático, sem deixar de lado a segurança e conﬁabilidade, o voto online está economizando
importantes recursos que antes eram destinados à produção, postagem e contagem das cédulas de papel.
Além da economia, o voto pela internet também agiliza o processo de apuração e de divulgação do resultado.

Conselheiros Regionais Efetivos

Como a votação é obrigatória a todo farmacêutico inscrito e regular, é preciso ﬁcar atento à data e horário do
pleito: de meio dia de 9 de novembro ao meio dia de 11 de novembro. O processo ocorrerá exclusivamente pelo
site www.votafarmaceutico.org.br.

Presidente: Farmº. Vanderlei Eustáquio Machado
Vice-presidente: Farmº. Claudiney Luís Ferreira
Secretário-geral: Farmº. Arthur Maia Amaral
Tesoureiro: Farmº. Marcos Luiz de Carvalho
Farmª Andréa Reis Pereira
Farmº. Arthur Maia Amaral
Farmº. Claudiney Luís Ferreira
Farmª. Elaine Cristina Coelho Baptista
Farmª. Gizele Souza Silva Leal
Farmº. José Augusto Alves Dupim
Farmª. Júnia Célia de Medeiros
Farmª Márcia Magalhães de Almeida Rodrigues
Farmº Marcos Luiz de Carvalho
Farmª. Rigleia Maria Moreira Lucena
Farmº. Sebastião José Ferreira
Farmº. Vanderlei Eustáquio Machado

- Advocacia-Geral: (31) 3218-1013 / 3218-1014 / 3218-1059
email: ag@crfmg.org.br

Conselheira Regional Suplente

- Tecnologia da Informação: (31) 3218-1015 / 3218-1034
email: ti@crfmg.org.br

Conselheiro Federal
Farmº. Luciano Martins Rena Silva

- Comunicação: (31) 3218-1009
email: comunicacao@crfmg.org.br

Conselheira Federal Suplente

Fique atento a todos os detalhes das eleições e participe desse momento histórico!
Boa leitura!

onde encontrar

Farmª. Cleia Maria Almeida Prado

Farmª. Maria Alícia Ferrero

- Infraestrutura: (31) 3218-1008 / 3218-1027
email: infraestrutura@crfmg.org.br

05 - Com a palavra
Presidente da Comissão Eleitoral Regional explica como
foi feita a Farmácia Revista especial de eleição

Regionais
Leste de Minas

Rua Barão do Rio Branco, 480 - Salas 901 a 903 - Centro
Governador Valadares/MG - CEP: 35010-030
Telefax: (33) 3271-5764
e-mail: secao.leste@crfmg.org.br

Vale do Aço

Av. Castelo Branco, 632 - Sala101 - Horto
Ipatinga/MG - CEP: 35160-294
Telefax: (31) 3824-6683
e-mail: secao.valedoaco@crfmg.org.br

Zona da Mata

Horário de funcionamento: 8h às 12h e 13h às 17h

Av. Barão de Rio Branco, 2390 - Salas 803/804 - Centro
Juiz de Fora/MG - CEP: 36035-000
Telefax: (32) 3215-9825
e-mail: secao.zonadamata@crfmg.org.br

Norte de Minas

Av. Dulce Sarmento, Ed. Master Center, n° 140 - Sala 309 - São José
Montes Claros/MG - CEP: 39400-318
Telefax: (38) 3221-7974
e-mail: secao.norte@crfmg.org.br

Sul de Minas

Horário de funcionamento: 8h às 12h e 13h às 17h

Rua Adolfo Olinto, 146 - Sala 306 - Centro
Pouso Alegre/MG - CEP: 37550-000
Telefax: (35) 3422-8552
e-mail: secao.sul@crfmg.org.br

Atualize seu endereço pelo site do CRF/MG,
acessando a Área do Farmacêutico

www.crfmg.org.br

Candidatos a conselheiros regionais, diretores e conselheiros
federais apresentam seus currículos e propostas

Capa:
Eleições serão coordenadas
pelo CFF e auditadas
por empresa específica,
contratada exclusivamente
para esse fim

Triângulo Mineiro

Praça Senador Camilo Chaves, 164 - Tibery
Uberlândia/MG - CEP: 38405-038
Telefax: (34) 3235-9960
e-mail: secao.triangulo@crfmg.org.br

14 - Chapa 01

Arte: Amanda Coimbra

22 - Chapa 02
Candidatos a conselheiros regionais,
diretores e conselheiros federais
apresentam seus currículos e propostas

Com a Palavra
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ELEIÇÃO 2015

Transparência

Coletividade

Publicidade

Quando fui indicado para presidir a Comissão Eleitoral Regional,
aceitei a tarefa de pronto. Nos meus quase 40 anos de
farmacêutico, assisti a muitos momentos do nosso Conselho, seja
como conselheiro regional, seja como Coordenador da Vigilância
Sanitária/SRS BH, seja como Coordenador da Central de Notiﬁ cações, Captações e Distribuições de Órgãos/MG Transplantes,
ou mesmo como Analista e Pesquisador de Saúde/FUNED, função
que exerço até hoje. Fui convidado e não podia me furtar a essa
responsabilidade, por nutrir um desejo imenso de colaborar com a
categoria farmacêutica de alguma maneira.

receberem todas as informações técnicas sobre
a Farmácia Revista, elas tiveram cerca de 20
dias para produzir o conteúdo, cuja redação,
diagramação e edição são de responsabilidade
exclusiva de cada uma delas. No momento da
entrega do material, seus representantes legais
concordaram que as páginas não poderiam
ser modificadas posteriormente e que seriam
publicadas exatamente como protocoladas. E
assim foi feito.

No dia 7 de agosto, recebi o pedido especial de um dos
candidatos concorrentes. Ele solicitava que o material eleitoral
que o CRF/MG tradicionalmente envia aos farmacêuticos
inscritos, antes destinado somente às instruções para o voto
e o currículo dos postulantes, ofertasse também um espaço
igual às chapas concorrentes para que elas demonstrassem
suas propostas de campanha e seus compromissos para com a
classe farmacêutica.

Eis o resultado. Você está recebendo, com
bastante antecedência do processo eleitoral,
todas as informações necessárias para fazer
a sua escolha. Leia, reﬂita, questione e decida
pelo candidato com quem você mais se identiﬁcar, com aquele(s) que, no seu entendimento,
mais possam contribuir para o engrandecimento
da proﬁssão farmacêutica. Esteja certo de que
todo o processo eleitoral está sendo conduzido
dentro da maior lisura e transparência, e que
o voto representará o desejo soberano dos
farmacêuticos. Aﬁnal, o CRF/MG é de todos nós.

Os argumentos utilizados pelo candidato levavam em consideração a importância da oferta de condições iguais de concorrência
para que a escolha aconteça sem manipulações; a situação
financeira dos farmacêuticos candidatos aos cargos, que são
honoríﬁcos e não devolverão os valores investidos na campanha;
e a complexidade de se difundir as propostas em um estado tão
grande quanto Minas Gerais. Mas, uma delas, em especial, fez-me
reﬂetir. Ele questionava o ﬁnanciamento privado das campanhas
eleitorais, que tem sido apontado, no Brasil, como o berço da
corrupção nos órgãos públicos. Comecei a me perguntar de onde
viriam os recursos usados por cada candidato para fazer chegar
suas mensagens aos eleitores. Considerando as características da
nossa proﬁssão, em que os interesses comerciais são tão fortes
e injustos com o farmacêutico, achei que devia atender o pedido.

Deodoro Máximo de Alencar Filho
CRF/MG 5193
Presidente da Comissão Eleitoral Regional

Consultei a Assessoria de Comunicação do CRF/MG sobre a
viabilidade da proposta. Está aqui o resultado: uma publicação
imparcial, com todas as informações necessárias para que os
farmacêuticos possam optar pelos candidatos que mais lhes
representam. Às chapas foram concedidas oito páginas para
apresentação dos currículos e propostas de campanha. Após
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Vota, farmacêutico!
Eleições no CRF/MG devem mobilizar mais de 20 mil proﬁssionais,
em todo o Estado. Votação será pela internet, por 48 horas
seguidas, em procedimento rápido, fácil e seguro

Está chegando a hora de decidir, mais uma vez, quem
serão os farmacêuticos que representarão a categoria
no Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais,
nos próximos anos. As eleições para os cargos de
conselheiros regionais, diretores e conselheiros federais
ocorrerão por 48 horas ininterruptas, de 9 a 11 de
novembro, pela internet.
A modalidade de web voto já tinha sido implantada
no CRF/MG nas últimas eleições, em 2013. Dado o
sucesso, o CFF decidiu estender a eleição pela internet
para todos os conselhos regionais de Farmácia do Brasil,
conforme determina a Resolução 604/14, que aprova o
Regulamento Eleitoral. Antes, o farmacêutico precisava
postar o voto pelos Correios, o que encarecia signiﬁcativamente o processo e atrasava a contabilização do
resultado.
Um dos maiores benefícios da eleição pela internet
está na possibilidade de os proﬁssionais exercerem a
sua cidadania farmacêutica sem precisar se deslocar
ﬁsicamente. Para votar, basta que estejam conectados
à internet, seja pelo computador, celular ou tablet. Com
isso, é possível votar de qualquer lugar do Brasil e do
mundo, desde que o eleitor tenha em mãos a senha
individual que será encaminhada com antecedência
pelos Correios, e acesso à internet. Para tanto, é preciso
ﬁcar atento aos dias e horários de votação: a partir das
12 horas (meio dia), do dia 9 de novembro, até as 12
horas (meio dia), do dia 11 de novembro de 2015.
Quem não tiver acesso à internet poderá votar na sede
do CRF/MG, onde estarão disponibilizados computadores
para este fim, de 8h às 17h, de 9 a 11 de novembro
(exceto no dia 11, já que o período previsto para a eleição
termina às 12 horas). No local destinado à votação, o
computador terá acesso somente ao site www.votafar-
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maceutico.org.br, permanecendo em local separado do
público, onde os farmacêuticos eleitores, na medida do
comparecimento, possam promover seu voto de acordo
com sua preferência.
A segurança do voto online será garantida por duas
empresas licitadas pelo CFF: uma para executar e outra
para auditar o processo. Sigilo do voto, espelhamento do
banco de dados, impossibilidade de o eleitor votar mais
de uma vez, assinatura digital do código-executável, e
criação de backup antes e depois da eleição são alguns
dos requisitos de segurança previstos na Resolução
604/14.

Voto facultativo
O farmacêutico com idade igual ou superior a 70
anos, na data da eleição, não é obrigado a votar.
O mesmo acontece com os farmacêuticos que têm
inscrição remida, os declaradamente incapazes e
os enfermos.

Justiﬁcativa
A Resolução 604/14 determina que o farmacêutico
que faltar à sua obrigação ao voto, sem motivo
justo, receberá multa no valor correspondente
a 50% do valor da anuidade. O impedimento ou
justo motivo devidamente comprovado deverá
ser apresentado em até 60 dias após a eleição,
por meio do preenchimento de formulário de
justificativa disponibilizado no site www.votafarmaceutico.org.br.

• Facilidade, praticidade, economia e segurança
• Sigilo do voto
• Impossibilidade de o eleitor votar mais de uma vez
• Garantia de, pelo menos, 5.000 transações por
minuto
• Espelhamento do banco de dados
• Assinatura digital do código-executável
• Criação de backup antes e depois da eleição
• Possibilidade de auditoria integral e independente
do código-fonte
• Segurança através de mecanismos eﬁcazes de
criptograﬁa de dados e canais de comunicação

Só poderão votar os farmacêuticos inscritos e
regulares ﬁnanceiramente junto ao CRF/MG.

O voto é obrigatório a todos os farmacêuticos inscritos
e regulares ﬁnanceiramente junto ao CRF/MG. Os proﬁssionais receberão, no endereço cadastrado no Conselho,
uma senha provisória com até 30 dias de antecedência
da votação. Apesar de nem o CRF, nem as chapas
concorrentes terem acesso a esta senha, ela deverá ser
substituída por uma deﬁnitiva, de conhecimento exclusivo
do eleitor, até a véspera do pleito, no site onde será
realizada a eleição (www.votafarmaceutico.org.br). No dia
da eleição, uma vez digitado e conﬁrmado o voto, não será
possível alterá-lo.

Cadastro atualizado

Benefícios do web voto

Não serão consideradas como justiﬁcativa a existência
de débitos que impedem o exercício do voto.
No dia da eleição, uma vez digitado e conﬁrmado
o voto, não será possível alterá-lo.
Horário de votação: das 12h de 9 de novembro
até as 12h de 11 de novembro.

Cargos disputados
Diretoria

(mandato 2016/2017)

Conselheiros regionais

(4 vagas efetivas e 1 suplência)

Conselheiro federal

(1 vaga efetiva e 1 suplência)

A senha será enviada para o endereço informado pelo
farmacêutico ao CRF/MG. Visando garantir a participação
de todos, o Conselho fez uma ampla campanha de atualização dos dados cadastrais. No dia 21 de setembro, a
base de dados do CRF/MG foi ﬁnalizada e enviada ao CFF
para dar início à confecção e envio das senhas. Mas, até
o dia 3 de novembro, é possível fazer a regularização e
obter a senha provisória por email.
| Outubro 2015 |
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Web voto: tudo o que você precisa saber
Autorização para votação
Quem pode votar?
O farmacêutico que está em dia com suas obrigações
perante o setor Financeiro do CRF/MG. O proﬁssional
deve, ainda, estar com o seu cadastro atualizado
junto ao Conselho. É importante conferir se os dados
estão grafados corretamente (CPF, endereço postal,
endereço eletrônico, telefone). Se não tiverem, as
senhas provisórias, enviadas pelos Correios, não
chegarão corretamente.

Ainda posso atualizar os meus
dados cadastrais?

Consulte o CRF/MG para verificar a existência de
problemas em seu registro e/ou débitos com a
gerência Financeira.

Eleições
Como serão realizadas as eleições?
Exclusivamente pela Internet, por meio do site www.
votafarmaceutico.org.br, mediante senha individual e
intransferível.

O prazo para atualização, amplamente divulgado pelo
CRF/MG, termina no dia 3 de novembro. Neste caso,
a senha provisória deve ser recuperada pelo email.

Quando?

O voto é obrigatório?

Como o votar?

Sim. O voto é obrigatório aos farmacêuticos inscritos
nos CRF/MG, salvo os maiores de 70 anos, os remidos,
os declaradamente incapazes e os enfermos.

Basta acessar o endereço eletrônico www.votafarmaceutico.org.br, escolher os candidatos a Conselheiros
Regionais (apenas quatro candidatos – mandato
2016/2019), uma Chapa à Diretoria 2016/2017, e
uma chapa a conselheiro federal, confirmar o seu
voto, e imprimir ou salvar o comprovante de votação.

Quem não pode votar?
Os farmacêuticos militares, quer sejam como
candidatos, quer como eleitores (art. 4º Lei 6.681/79);
o farmacêutico com inscrição secundária; os farmacêuticos inadimplentes e os farmacêuticos suspensos.

O Farmacêutico com inscrição provisória
no CRF/MG tem direito ao voto?
Sim, desde que sua inscrição provisória esteja sem
débito e não tenha vencido.

O que é Colégio Eleitoral do CRF/MG?
O Colégio Eleitoral é formado pelos farmacêuticos inscritos no CRF/MG, em situação regular e
adimplentes junto ao Conselho. O Colégio Eleitoral
pode ser consultado em votafarmaceutico.org.br, no
link COLÉGIO ELEITORAL.
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Meu nome não consta no Colégio
Eleitoral. O que devo fazer?

| Farmácia Revista |

A partir das 12h (meio dia) do dia 9 de novembro até
as 12h (meio-dia) do dia 11 de novembro.

Senhas
Como e quando as senhas de
votação serão enviadas?
Pelos Correios, até 30 dias antes do início da votação
para os farmacêuticos que estão com situação
regular perante o CRF e no endereço constante dos
dados cadastrais.

Não recebi a senha. O que aconteceu?
Provavelmente, há alguma questão financeira que
inviabilizará a sua participação. Outra possibilidade
é o registro errado ou insuﬁciente do seu endereço,
impedindo que a correspondência chegasse até você.
Entre na área de acesso restrito do farmacêutico, no
site www.crfmg.org.br, e conﬁra a sua situação.

Perdi a correspondência enviada
pelo CFF. O que devo fazer?
Se você está com a situação regular perante o CRF e
constante no cadastro enviado, é possível recuperar
a sua senha por meio do acesso ao site www.votafarmaceutico.org.br, ícone RECUPERE AQUI A SUA
SENHA. É preciso digitar o CPF para localização do
seu registro profissional. A senha provisória será
enviada para o e-mail que está cadastrado na base
de dados do Colégio Eleitoral.

ATENÇÃO! Para acessar o sistema eleitoral é
necessária uma conﬁguração mínima do navegador
(browser): Internet Explorer versão 9 ou superior,
Chrome versão 24.0 ou superior, Firefox versão 20
ou superior.

Não consigo alterar a senha.
O que devo fazer?

Não tenho computador e nem acesso
à internet. Como poderei votar?

É com essa senha que vou votar?

De qualquer outro computador, smartphone, tablet
conectado à Internet, ou “lan house”. Se preferir, você
também poderá comparecer à sede do CRF, onde
serão disponibilizados computadores com acesso à
Internet durante o período da eleição e o horário de
funcionamento do CRF.

Entre em contato com a equipe de suporte do portal
das eleições, via chat disponível no www.votafarmaceutico.org.br

Não. É imprescindível trocá-la por uma deﬁnitiva. A
provisória não dará acesso à votação.

Por que devo substituir minha
senha por uma deﬁnitiva?
Para garantir que ninguém, além de você, tenha
conhecimento da senha que dará acesso à votação.

Posso recuperar minha senha
por email e/ou telefone?
A senha pode ser recuperada por e-mail, desde que
este dado conste da base de dados do Colégio Eleitoral.
Não há possibilidade de recuperação pelo telefone.

Para onde vão as senhas provisórias
que não chegarem ao seu destino?
Para uma caixa postal especialmente destinada a
esse ﬁm, cujo acesso se dará somente após a eleição
pela Comissão Eleitoral Regional.

Justificativa
Estarei viajando e não poderei votar. O que fazer?
A votação pode ser feita de qualquer lugar do Brasil
e do mundo, desde que haja computador conectado
à internet.

E se eu não conseguir votar? Como
posso justiﬁcar a minha ausência?
Pelo site www.votafarmaceutico.org.br, em até 60
dias após a eleição. O formulário de justiﬁcativa será
disponibilizado no período de 12/11/15 até o dia
11/01/16. As justificativas das razões do impedimento serão avaliadas pelo Plenário do CRF.

Isso vale para todos os farmacêuticos
inscritos que não votaram?
Sim, inclusive para os que estão com o cadastro
desatualizado ou com pendências ﬁnanceiras.

Quais são as penalidades para quem não votar?
O farmacêutico que não votar ou justificar o voto
está sujeito ao pagamento de multa equivalente a
50% do valor da anuidade do exercício (art. 7º § 2 da
Resolução 604/14 – Regulamento Eleitoral).

VOTE CONSCIENTE
| Outubro 2015 |
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CHAPA 1
Com a experiência do passado
nos preparamos para o futuro
Um Conselho forte fala por si. Na defesa da profissão, não
precisa pedir passagem. Se hoje o CRF-MG é a casa do
farmacêutico - e ninguém duvida disso - é graças a uma
administração séria, determinada a elevar a profissão à
condição que lhe é de direito: a de indispensável à saúde.
O CRF forte de hoje já foi uma entidade de profissionais
desarticulados, mal acolhidos e nada representados. Se
você é formado há mais de cinco anos, deve se lembrar
bem disso. Se chegou depois desse período, teve o
privilégio de já ser recebido pelas boas novas.
Ao prestar um serviço de qualidade e mostrar para
as pessoas que sem farmacêutico não tem saúde, o
CRF-MG se firma como um dos maiores do Brasil. A
experiência acumulada nos anos de gestão eficiente,
aliada ao fôlego da nova geração, estão projetando o
CRF-MG e a profissão farmacêutica a patamares mais
altos. Nosso foco é manter a solidez do CRF-MG com
ética e transparência no trato administrativo, mesclando
a experiência e juventude a favor da Farmácia.

Conciliar as demandas de mais de 20 mil profissionais
é tarefa para toda uma vida, e é por isso que queremos,
desde sempre, que você seja parte do que construímos.
Como você vai perceber, as propostas que apresentamos
são viáveis e seguem uma linha bem sucedida há quatro
anos. Nada de aventuras, promessas infundadas e ilusões.
Para nós, só vale o que é legal, moral e eficaz.
Nas próximas páginas, você vai saber o quanto avançamos.
Esperamos que isso te ajude a vislumbrar o que ainda
temos a fazer pela frente. Queremos conciliar nossas
propostas com a vontade soberana de quem motiva o
nosso trabalho: você, farmacêutico. Recomendamos
que conheça a história e as propostas daqueles que se
candidataram a representá-lo e defendê-lo. Mais que
isso, que você se aproxime do CRF, que precisa ser cada
vez mais seu.
Todo mundo sabe como é bom poder se olhar no
espelho e ter orgulho do que se vê. Assim deve ser o
CRF-MG: o reﬂexo de uma categoria que tem prazer no
que faz e orgulho de se apresentar.

NOSSOS
DIRETORES
Gestão 2016/2017
PRESIDENTE
MARCOS LUIZ DE CARVALHO
Com trajetória profissional voltada para Saúde Pública, atuou em diversas áreas da profissão (Análises
Clínicas, Farmácia Hospitalar, Dispensação e Ensino), desenvolvendo ações na região da Zona da Mata
desde 2001. Farmacêutico-Bioquímico graduado pela UFOP (2000), é pós-graduado em Análises
Clínicas pela UFMG e em Farmácia Hospitalar pela AMF, e especialista em Gestão Micro Regional de
Saúde pelo Senac-MG. Foi professor na Faculdade de Ciências da Saúde- Univiçosa, em Viçosa-MG.
Foi membro do Conselho Municipal de Saúde de Ponte Nova. É membro da Comissão Assessora de
Saúde Coletiva do CRF-MG desde 2010. Conselheiro (mandato 2014/2017) e atual tesoureiro (gestão
2014/2015) do CRF-MG.

VICE-PRESIDENTE
ANDRÉA REIS PEREIRA
Farmacêutica-Bioquímica graduada pela Unifal (2002), atuou no Programa Rede Farmácia de Minas de
São José da Barra (2008 a 2015) e atualmente é servidora pública da SES-MG. Especialista em PsicoOncologia pelo Instituto Ribeirãopretano de Combate ao Câncer (2003), em Gestão da Assistência
Farmacêutica no SUS pela UFSC (2013); em Gestão Pública de Organizações de Saúde pela UFJF (2014).
Atuou no setor de Oncologia da Santa Casa e como docente no Centro de Formação Profissional de Nível
Médio em Passos. Foi membro dos Conselhos Municipais de Saúde e Anti-álcool e Drogas de São José
da Barra e presidente da AFARF (2013 a 2015). Conselheira do CRF-MG (mandato 2014/2017), membro do
Conselho Estadual de Saúde e tutora de especialização em Gestão e Trabalho em Saúde (UFF).

Está nas suas mãos a continuidade desse trabalho vitorioso.
Para serem eleitos diretores, Rigleia e Waldemar têm que ser eleitos, antes, conselheiros regionais.

TESOUREIRA
RIGLEIA MARIA MOREIRA LUCENA
Desenvolveu sua carreira profissional nas áreas de Gestão, Saúde Pública e Farmácia Hospitalar, sendo
grande incentivadora dos projetos em favor dos farmacêuticos. Foi diretora do CRF-MG (gestões 2010/2011
e 2012/2013), do qual é Conselheira Regional (mandato 2012/2015). Graduada em Farmácia pela UFMG
(1981) e Especialista em Administração Hospitalar. Cursou Gestão Pública pela Fundação Getúlio Vargas
- PDGMINAS. Na Fhemig, coordenou a Área de Estágios Profissionais, assessorou a Diretoria de Ensino e
Pesquisa, chefiou o Serviço de Farmácia Hospitalar do CGP. 3ª Secretária do Conselho Estadual de Saúde
(2013/2015), representando o segmento do trabalhador.

SECRETÁRIO-GERAL
WALDEMAR DE PAULA JUNIOR

Marcos Luiz de Carvalho
Presidente

Andréa Reis Pereira
Vice-Presidente

Rigleia Maria Moreira Lucena
Tesoureira

Waldemar de Paula Junior
Secretário-Geral

Venha com a gente construir um CRF cada vez mais forte!

Graduado em Farmácia-Bioquímica pela Universidade de Ribeirão Preto, é mestre e doutorando
em Ciências Farmacêuticas pela Universidade Federal do Paraná. Professor de Educação Superior e
membro do Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da Universidade Estadual de Montes
Claros desde 1998. Coordenador do Curso de Farmácia das Faculdades Santo Agostinho, em Montes
Claros, desde 2006, de onde é Membro do Comitê de Avaliação de Metas e Coordenador do Curso de
Pós-graduação Lato Sensu em Farmacologia Clínica. Implantou a metodologia de PBL (Aprendizagem
Baseada em Problema) no curso, Programa Mentoring e criou a Liga de Imunologia Aplicada. É
coordenador da Comissão Assessora de Ensino do CRF-MG e ex-presidente da Asfarnor. Já atuou em
Farmácia Comunitária pelas drogarias Minas-Brasil.

NOSSOS CONSELHEIROS REGIONAIS

*
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*Os currículos de Rigleia e Waldemar, também candidatos a conselheiros regionais, estão na página anterior.

TANIA MARIA LOPES DE FIGUEIREDO
Farmacêutica-bioquímica, especialista em Análises Clínicas e Toxicológicas pela UFMG. Estudou
Administração Hospitalar pelo Centro Universitário São Camilo (2002) e Gestão Hospitalar pela ESP/
MG (2007). Cursou atualização de Gerentes Hospitalares Macro e Microrregionias de Saúde de MG
pela ENSP (2004) e aperfeiçoou-se em Análises Clínicas pela SBAC e UFMG. É proprietária e RT dos
laboratórios São Vicente de Paulo, de Itambacuri, e Vida, em Teófilo Otoni. Foi responsável pela
reestruturação da Farmácia Hospitalar (referência na região) do Hospital Nossa Senhora dos Anjos de
Itambacuri/MG, da qual integra o grupo gestor. Por sua dedicação à profissão, foi agraciada com as
medalhas Desembargador Hélio Costa – TJMG (2000), e Mérito Farmacêutico do CRF-MG (2013).

VALDIR LATORRE RIBEIRO
Graduado em Farmácia pelo Centro Universitário Newton Paiva (2007), cursou MBA em Gestão
Industrial pela Faculdade Oswaldo Cruz. Fundador do programa SNGPC Grátis, atualmente SNGPC
Ideal. Sócio fundador do Grupo Ideal e da consultoria Ideal Farmacêutica. Lecionou as disciplinas de
farmacologia, fitoterapia e legislação farmacêutica pela CENTEP, POLITEC-BH e SENAC. Atuou na
Indústria Farmacêutica Catedral, na área de desenvolvimento e controle de qualidade(2007-2009).
Pela prefeitura de Belo Horizonte, atuou como farmacêutico do NASF (2009-2012) e na Gerência de
Assistência e Terapêutica GEMED/SUS/BH (2012 -2014). Atualmente trabalha no Grupo Santa Casa de
Belo Horizonte.

MARGARETH COSTA E PEIXOTO
Farmacêutica Homeopata, Mestre em Promoção da Saúde. Coordenadora do curso de Farmácia da
Faculdade Patos de Minas - FPM desde 2008. Atua como docente nas disciplinas de Introdução à
Farmácia, Saúde Pública e Coletiva, Legislação, Práticas Integrativas/Complementares e Farmacologia
para outros profissionais não prescritores. Acompanha e auxilia as atividades de estágio supervisionado.
É co-diretora do grupo teatral Apoena e também participa do núcleo de Cultura, Arte e Saberes na
Educação (CASE - FPM). Atua como facilitadora de projetos, capacitações, treinamentos e assessoria
legal técnico-cientifica. Possui experiência técnica em gestão, manipulação alopática e homeopática,
terapia ﬂoral, assistência em drogaria e ações de farmácia social.

CLAUDINEY LUÍS FERREIRA
Graduado em Farmácia e Bioquímica pela UFMG (2000), Especialista em Gestão Estratégica de Negócios
e Marketing e Mestre em Administração. Com carreira focada nas áreas de Gestão e Ensino, atuou em
diversas áreas da profissão farmacêutica. É o atual vice-presidente do CRF-MG (Gestões 2012/2013 e
2014/2015). Professor na Graduação nas faculdades Pitágoras e Faminas-BH, e em diversas instituições
de Pós-Graduação. Coordenador do Núcleo de Pós-Graduação em Saúde da Faculdade Pitágoras BH. Foi um dos idealizadores do projeto CAPACIFAR, iniciado em 2008 pelo CRF-MG, e membro da
comissão de Ética Disciplinar da entidade. Presidente do 1º Congresso Mineiro de Farmácia, realizado
em Montes Claros, e das 12ª e 13ª edições do CFBMG. É conselheiro regional do CRF-MG (mandato
2012/2015) e Perito Judicial.

FERNANDO AMARAL DE CALAIS
Mestre em Ensino de Ciências da Saúde e do Ambiente pela UNIAN-RJ, e farmacêutico pela FAMINAS.
Especialista em Atenção Farmacêutica e Farmacoterapêutica pela FACRedentor - RJ e em Tecnologias
em Ensino a Distância pela UNICID - SP. Membro da Comissão Assessora de Drogaria e Dispensação
do CRF-MG. Atua no segmento de Farmácia Comunitária e leciona em cursos de capacitação. É
supervisor de estágios em Dispensação e Atenção Farmacêutica da FAMINAS Muriaé. Foi Presidente da
AFAMUR (2009/2014), onde desenvolveu projetos em busca da valorização da profissão, como cursos,
campanhas de rua, talonário de boas práticas farmacêuticas e, em especial, articulou junto à população,
Legislativo e Executivo para aprovação do decreto que regulamenta o horário de funcionamento das
farmácias de Muriaé.

ARILTON JANUÁRIO BACELAR JÚNIOR
Coordenador do Curso de Farmácia da Faculdade Única de Ipatinga; membro da Comissão Assessora
de Ensino do CRF-MG; professor universitário de graduação e pós-graduação; bacharel em FarmáciaBioquímica; bacharel em Direito; especialista em Análises Clínicas; especialista em Doenças Infecto
Parasitárias; MBA em gestão Educacional; especialista em Gerenciamento de Resíduos em Serviço de
Saúde; especialista em Direito Educacional; especialista em Direito Público; doutorando em Ciências
Jurídicas e Sociais.

NOSSOS CONSELHEIROS FEDERAIS
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EFETIVO
VANDERLEI EUSTÁQUIO MACHADO
Desenvolveu sua carreira nas áreas de Análises Clínicas e Ensino. Participou ativamente das principais
conquistas da profissão ao longo dos seus 31 anos como professor na Universidade Federal de Ouro
Preto. Empresário e Militante da causa farmacêutica, é o atual presidente do CRF-MG (Gestões 2012/2013
e 2014/2015). Farmacêutico-Bioquímico graduado pela UFOP, é especialista em Análises Clínicas (1972),
sócio-diretor do Laborátorio Vanderlei Machado (1973). Possui especialização em Análises Clínicas pela
SBAC (1976) e foi diretor-presidente da SBAC-MG (1995-2001). Foi presidente do 10º e 11º CFBMG. É
conselheiro regional do CRF/MG desde 2011.

SUPLENTE
MARIA ALICIA FERRERO
Com carreira nas áreas Gestão e Farmácia Magistral, é empreendedora no segmento. Ex-presidente
da Anfarmag MG, luta constantemente pelo fortalecimento e reconhecimento do setor em níveis
estadual e nacional. Farmacêutica e Bioquímica, com especialização em Análises Clínicas e Indústria
pela UFMG. Especialista em Manipulação Magistral Alopática pela Anfarmag, pós-graduada em Gestão
de Negócios pela Fundação Dom Cabral. Possui MBA em Gestão de Varejo pela Universidade Gama
Filho.É proprietária da Farmácia Artesanal e membro do Grupo de Trabalho da Magistral no CFF. Exconselheira do CRF/MG. Palestrante Nacional e Internacional sobre Manipulação Magistral e Gestão,
sendo os ultimos no 12° CFBMG (2013) e o XXI Congreso de la Federación Panamericana de Farmacia,
em Salta na Argentina (2013).

POR QUE
SOMOS
FORTES

O que já foi feito

LIMPANDO O AMBIENTE

Após décadas de inércia, há quatro anos o CRF parou para ouvir seus farmacêuticos.
Abriu as portas, arejou a casa e começou a limpeza de tudo o que atrasava o seu
crescimento. E nada de empurrar para debaixo do tapete! Tudo foi conduzido
com clareza, transparência e respeito. Hoje, a casa está arrumada. No CRF Forte, o
farmacêutico pode entrar e se sentir acolhido. Relembre o caminho que nos trouxe
até aqui.

ABRINDO AS PORTAS
Criação da ouvidoria

Fale com o presidente

Espaço do farmacêutico

Ouvir as críticas dos farmacêuticos
com isenção, maturidade, respeito
e humildade foi a chave do
aperfeiçoamento dos trabalhos no
CRF-MG. Com a criação da ouvidoria,
os colegas passaram a manifestar seus
anseios de maneira direta e confidencial,
recebendo retorno para cada um dos
seus apontamentos em até 20 dias.

Um presidente é gente como a gente.
Como líder, ele deve se dedicar a ouvir
o que querem dizer todos aqueles que
representa. Hoje, no CRF-MG, isso é
feito olho no olho. Sem filtros, sem
burocracia, sem intermediários. É só
agendar um horário.

Apesar de quase todos os serviços
estarem disponíveis no site, há quem
prefira ir ao CRF-MG para receber
atendimento presencial. Para acolher
esses colegas, foi criada uma sala
especial, climatizada, com acesso a
computador, internet e impressora.

Revitalização das seções

Profissionais
e
estabelecimentos
com conduta antiética e concursos
públicos que oferecem salários para
farmacêuticos abaixo do piso agora
podem ser denunciados no site do
CRF. As denúncias anônimas são
encaminhadas ao Ministério Público
e ao Sinfarmig. Assim, cada entidade
pode tomar as providências que lhe
competem, somando forças para
garantir mais espaço e valorização para
todos nós.

As seis seções do CRF-MG passaram a
ter a mesma qualidade de atendimento
e identificação da sede. As seções
do Triângulo, Norte e Zona da Mata
mudaram de endereço e agora estão em
locais que comportam adequadamente
a demanda dos farmacêuticos de
cada região. Nas outras seções, houve
revitalização da estrutura física, troca de
mobiliário e de equipamentos.

Processos administrativos

Otimização dos investimentos

Mudança de sede

Como decidir o que é justo e ou não
no âmbito administrativo? Pela cara do
funcionário? Pelos anos que ele tem de
casa? Não. Há quatro anos, o CRF optou
por instaurar processos administrativos
sempre
que
percebe
alguma
anormalidade no trabalho. É no processo
administrativo que o funcionário tem
garantida a ampla defesa. As ocorrências
são apuradas por uma comissão idônea,
que reconstitui os fatos e fundamenta
a decisão baseada nos princípios da
legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência.

A cada dia, o CRF tem buscado
padronizar procedimentos e produtos.
É a padronização que garante a compra
em maior quantidade e qualidade, e
menor preço. Agora, as compras só
são feitas por pregão, o que garante
preços mais vantajosos. A equipe do
CRF foi qualificada para organizar e
executar, sozinha, todos os eventos,
promovendo uma grande economia
de recursos. A ordem é gastar menos,
mas com responsabilidade e eficiência.
Os resultados são tão positivos que,
todos os anos, o CRF recebe elogios dos
auditores do CFF pelo seu trabalho sério.

Depois que a sede foi interditada pelo
Ministério Público Federal devido aos
seus graves problemas estruturais, os
CRF passou a funcionar em um prédio
alugado. Para resolver o problema da
sede, a diretoria realizou estudos de
viabilidade técnica que indicaram que
a demolição e construção de um novo
prédio é a alternativa menos onerosa
neste momento. É revoltante saber quão
graves são as consequências de uma má
gestão, como a que levou à condenação
do prédio da categoria. Mas é bom
saber que há pessoas responsáveis e
comprometidas com a recuperação
desse prejuízo, como tem feito a equipe
CRF Forte.

Transparência pública

O Conselho não é uma caixa preta, à qual ninguém pode ter acesso. Ao contrário.
É fundamental que todos saibam como o dinheiro está sendo investido. O CRF-MG
foi um dos primeiros conselhos do país a oferecer este espaço no site. Lá estão
todos os gastos com conselheiros, diretores, folha de pessoal, e com as atividades
administrativas. Tudo está às claras, fácil de ser encontrado e interpretado.

Novos canais de denúncia

REFORÇANDO A ESTRUTURA
Investimento em tecnologia

PODE ENTRAR,
A CASA É SUA!

AREJANDO A CASA

Nos últimos anos, o CRF investiu pesado
em tecnologia para tornar os sistemas
de informação cada vez mais ágeis e
eficazes. Foram criadas novas políticas
de segurança no armazenamento dos
dados, com atualização periódica de
barreiras de proteção da rede. Isso
impede que as informações sobre
farmacêuticos e estabelecimentos sejam
acessadas por pessoas não autorizadas.

Ampliação de benefícios
Foi a equipe do CRF Forte que
criou o Profarminas, programa de
benefícios ao farmacêutico. Com ele,
o profissional pode receber de volta,
em descontos em produtos e serviços,
o valor investido na anuidade. Já são
quase 50 empresas parceiras, entre
instituições de ensino, concessionárias,
planos de saúde, agência de turismo.
Também foi inaugurada a Teia, banco
de oportunidades de emprego para
farmacêuticos em Minas.
Novos projetos de valorização
O farmacêutico nunca esteve tão em
evidência como agora. A imprensa se
convenceu de que somos referências
em medicamentos e passou a nos ouvir
como fonte oficial em centenas de
entrevistas de rádio, TV e jornal. Há três
anos, o CRF também patrocina o Minuto
do Farmacêutico na Itatiaia, e marca o
espaço do farmacêutico nos principais
programas da emissora.

Relacionamento com a sociedade
Incentivado a sair detrás do balcão, o
farmacêutico passou a fazer ações de
rua para alertar as pessoas sobre os
riscos da automedicação. Campanhas
feitas pelo CRF-MG percorreram as
principais cidades de Minas, ocupando
praças e espaços públicos. A cada
folheto distribuído, orientação sobre uso
de medicamento ou aferição de pressão
arterial, a certeza é uma só: a população
já reconhece que sem farmacêutico não
tem saúde.
Troca de experiência

Adequação às novas normas de contabilidade
Hoje, o CRF trabalha dentro das novas normas de Contabilidade Pública. Para isso,
investiu na capacitação dos funcionários e adquiriu sistemas de gestão contábil já
adequados a essas novas normas. O CRF está preparado para receber o Tribunal de
Contas da União e apresentar mais do que uma simples execução orçamentária, mas
um relatório que demonstre a gestão efetiva do dinheiro público, com planejamento
das ações, indicadores e mensuração dos resultados.

Treinamento da equipe
Os assistentes administrativos da sede e
seções passaram a receber treinamentos
periódicos para padronizar a prestação
de serviço. Afinal, o CRF-MG é a casa do
farmacêutico, não importa a cidade.

A qualidade do trabalho do CRF-MG passou a inspirar outros conselhos. Por várias
vezes, os CRFs do Paraná, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Mato
Grosso vieram aprender mais sobre o nosso modelo de gestão. Conselhos de outras
áreas profissionais também se aproximaram para adquirir novos conhecimentos.

Articulação política
O fortalecimento da classe junto aos três poderes é uma das
principais bandeiras do CRF. Nos últimos quatro anos, foram
realizadas centenas de reuniões com deputados, secretários de
Saúde, e sustentações nos fóruns, Brasil afora. O resultado está
nas várias vitórias conquistadas na Justiça e na aprovação da Lei
13.021/2014, que contou com a contribuição valiosa da atual
diretoria do CRF-MG.

Ampliação e qualificação da equipe
A diretoria alterou, em 2012, a Estrutura
Administrativa e de Pessoal do CRF.
Isso permitiu o remanejamento de
funcionários e a contratação de
outros que pudessem fortalecer o
atendimento ao farmacêutico. Realizou
concurso público em 2014, garantindo a
impessoalidade das contratações.

O QUE
VEM POR AÍ

Um CRF forte, que dá continuidade ao que foi bom
e tem coragem de inovar para ser ainda melhor.

FORÇA
TAMBÉM NO CFF

Veja o que propomos para você, farmacêutico:
- Criar a Controladoria,
aperfeiçoando os controles
internos e ampliando o portal da
transparência pública;
- Criar o Centro de Informações
sobre Medicamentos (CIM);
- Criar o curso modular de
capacitação em Farmácia Clínica e
ampliar o programa de Educação
a Distância no Ambiente Virtual de
Aprendizagem do CRF-MG;
- Criar a Capacitação Programada,
com espaço no site do CRF-MG para
que as Associações Farmacêuticas e
profi ssionais solicitem capacitações;
- Criar o projeto “Fale com o CRFMG” para aproximar ainda mais
as pessoas físicas e jurídicas da
entidade. Reuniões pré-agendadas
acontecerão nas seções (diretores,
assessores, farmacêuticos fi scais);
- Criar e disponibilizar a CR
eletrônica. Articular junto ao plenário
do CFF para que ela seja emitida
gratuitamente;
- Ampliar os serviços online
(peticionamento eletrônico, certidão
eletrônica, consultas, procedimentos
administrativos, emissão de boletos,
anuidades e taxas etc);
- Criar o Observatório da
Empregabilidade do Setor
Farmacêutico, com a missão de
analisar o fenômeno e as tendências
do mercado e propor ações efetivas;
- Ampliar a discussão sobre o ato
de prescrever medicamentos com
as instituições de ensino superior,
entidades farmacêuticas, poder
público e Visas;
- Manter e ampliar as parcerias
estabelecidas com entidades
farmacêuticas e associações;

- Ampliar a conexão do farmacêutico
com o mercado de trabalho por
meio do projeto TEIA. Além da oferta
de vagas, serão disponibilizados
vídeos sobre os processos seletivos e
trajetória profi ssional;
- Realizar, em abril de 2016 e abril
de 2107, respectivamente, o IV
e o V Encontro de Associações
Farmacêuticas de Minas Gerais;
- Manter o apoio às ações
desenvolvidas pelas Associações
Farmacêuticas do estado;
- Realizar o “I Fórum de Combate ao
Tráfi co de Drogas/Medicamentos de
Minas Gerais”;
- Propor às instituições de ensino
que contemplem em sua grade
curricular o estudo, ensino e
divulgação das Práticas Integrativas
Complementares (PICs) e de
disciplinas relacionadas à farmácia
clínica e gestão farmacêutica, como:
semiologia, gerenciamento da terapia
medicamentosa, empreendedorismo
e marketing para estabelecimentos
de saúde etc;
- Propor parceria com as instituições
de ensino superior para cursos de
especialização aos farmacêuticos;
- Ampliar a realização de cursos
e capacitações direcionados aos
farmacêuticos do serviço público e
as ações políticas, administrativas e
jurídicas para transformar o incentivo
fi nanceiro dos profi ssionais da RFM
em lei estadual;
- Realizar o “Fórum Nacional de
Atribuições da Responsabilidade
Técnica em Análises Clínicas e Posto
de Coleta”;
- Consolidar as resoluções do CFF
relativas ao setor de Análises Clínicas,
permitindo revisão, consolidação e
atualização;

- Realizar o 3º Congresso Mineiro de
Farmácia em 2016 (interior de MG)
e o 14º Congresso de Farmácia e
Bioquímica de Minas Gerais, em 2017,
em Belo Horizonte;
- Ampliar o “Fórum de Análises
Clínicas de Minas Gerais” no interior
do estado;
- Aumentar em 50% o número
de empresas conveniadas ao
Profarminas;
- Criar o “Dia D do Uso Racional de
Medicamentos”, ampliando o número
de municípios participantes em ações
simultâneas;
- Ampliar o “Minuto do Farmacêutico”
em rádios comunitárias;
- Criar a “TV CRF-MG” no youtube;
- Aumentar em 25% o número de
inserções dos farmacêuticos em
mídia espontânea;
- Inserir vinhetas de valorização do
farmacêutico em TVs públicas;
- Ampliar a parceria com ONGs
para realização de projetos sociais e
realizar campanhas semestrais para
doação de sangue: “Farmacêutico
Sangue Bom”;

“Você sabe o que faz o conselheiro federal? Você se
lembra de algum benefício concreto conquistado pelo
seu representante nos últimos anos? Infelizmente,
os últimos conselheiros federais por Minas não
concretizaram nenhum projeto em benefício da nossa
categoria.
Enquanto presidente do CRF-MG, cheguei a protocolar,
pessoalmente, vários pedidos no CFF, porque não
encontrei respaldo naquele que deveria representar a
nós todos em Brasília. Assim foi com o meu pedido de
redução do valor da anuidade, que ecoou solitário pelas
galerias do CFF, e com as solicitações de regulamentação
da presença do farmacêutico no transporte de material
biológico e na saúde ocupacional. Sobre os pedidos de
apoio financeiro do CFF para a reconstrução da nossa
sede e realização de eventos de capacitação? Estes eu
também tive que fazer sozinho.

Ter voz ativa significa muito mais do que somente falar.
Significa ser ouvido, ter suas opiniões apreciadas nos
processos de tomada de decisão. Só assim o verdadeiro
sentido do termo representação pode ser alcançado. Só
assim o CFF pode atuar a favor, também, dos profissionais
de Minas. Temos muito a oferecer.”
Vanderlei Machado - conselheiro federal pelo CRF
Forte
PROPOSTAS

É chegada a hora de alinhar os pensamentos em favor
da nossa profissão. Não dá mais para ver o conselheiro
federal caminhando em direção oposta ao CRF-MG.
União é peça-chave para o fortalecimento. CRF-MG e o
conselheiro federal têm que falar a mesma língua. Por
isso, é tão importante votar nos candidatos da Chapa 1.
Por isso, somos tão fortes.

- Encaminhar proposta de diferenciação em anuidades
e taxas para micro e pequenas empresas optantes
do simples nacional ao CFF e discutir os valores de
anuidades pagas pelos farmacêuticos;

O caminho da construção coletiva já começou a ser
trilhado e não tem mais volta. Não dá para nadar contra
a corrente e fingir que é normal ver vazia a cadeira de
Minas no plenário do CFF. Não podemos continuar
abrindo mão do nosso direito à voz. Conselheiro federal
tem que se posicionar. Tem que estar presente. Tem
que contribuir. Tem que cumprir o que prometeu na
campanha.

- Propor a criação de encontros regionais das Comissões
Assessoras, com caráter permanente;

- Apresentar ao CFF projetos de resolução quanto às
Atribuições do Responsável Técnico em Análises Clínicas
e a de Postos de Coleta;

- Ampliar as ações políticas junto às lideranças no
Congresso Nacional, Assembléia Legislativa e Câmaras
de Vereadores Municipais, quanto aos projetos que
abrangem a classe farmacêutica;
- Propor ao CFF a estruturação de Curso de Especialização
em Farmácia Magistral, visando a garantia da segurança
do profissional e da população;

- Ampliar a visibilidade da fanpage do
CRF-MG no Facebook;
- Manter as capacitações ao corpo
de farmacêuticos fi scais para
ampliar as conquistas alcançadas
de um processo mais educativo e
orientativo;

- Propor ao CFF que estimule a Criação da Cooperativa
de Crédito do Setor Farmacêutico.

- Viabilizar a construção da nova
Sede do CRF-MG e a efetivação das
4 Subseções em regiões distantes,
aprovadas em plenário do CRF-MG,
para facilitar o acesso das pessoas
físicas e jurídicas inscritas.

De 9 a 11 de novembro, vote nos candidatos da Chapa 1 - CRF Forte!
Acesse: www.crﬀorte.com.br e confira outras propostas.

O momento, agora, é de mudança para melhor. Com a
mesma ética, transparência e honestidade que conduzi os
trabalhos à frente da diretoria do CRF nos últimos quatro
anos, pretendo defender os interesses farmacêuticos
também em Brasília. Com a ajuda da nossa companheira
Maria Alícia, militante da farmácia magistral há décadas,
vamos, finalmente, ocupar o espaço de Minas no CFF.
Foi ela, nossa atual conselheira federal suplente, que
realmente estava presente no momento da aprovação da
resolução que regulamentou a prescrição farmacêutica.
Foi ela que, dentro dos limites da suplência, marcou o
nosso espaço, apesar das repetidas ausências do titular.
Agora, ao nosso lado, Maria Alícia poderá ampliar sua
margem de atuação, contribuindo para a construção de
novos tempos para Minas, no CFF.

Curta nossa página no
facebook e fique por
dentro das novidades
Vanderlei Machado
Conselheiro federal

Maria Alícia Ferrero
Conselheira federal suplente

facebook.com/crﬀorte

CHAPA 2

Candidatos a Diretoria CRFMG 2016/2019

Para REconstruir o CRFMG
Bernadete Amado

UNT ENDEIST QUATIORE NU
LABO RADASSE QUIA

Luciano Martins Rena (Batata)

Candidato a Presidente do CRF-MG e
Candidato a Conselheiro Regional
Quadriênio 2016/2019 pela
CHAPA 2 #todosjuntos

• Graduado em Farmácia e
Bioquímica pela Universidade
Federal de Minas Gerais (UFMG);

• Diretor-Secretário da REDE
FARMACÊUTICO do Farmacêutico
é de confiança;

• Pós-graduado em Ciência e
Tecnologia, pela Unileste;

• Diretor Vice- presidente da Sociedade
Brasileira de Farmácia Comunitária;

• Licenciado em Química pela ULTRAMIG;

• Diretor da FEIFAR;

• Conselheiro Federal por Minas
Gerais - 2012/2015;

• Coordenador DAFAFAR de 1995 a1997;

• Vice-presidente do CRF-MG – 2010/2011;

• Secretário-geral da Associação de
Conselhos Profissionais de MG;

• Presidente do CRFMG em exercício – 2011;
• Secretário-geral CRF-MG – 2008/2009;
• Conselheiro Regional – 2003/2007;

• Especialista em Homeopatia
pela Associação Mineira de
Farmacêuticos Homeopatas-AMFH;
• Diversos cursos em Floralterapia;

Farmacêuticas e Farmacêuticos,
por que estamos #todosjuntos?
A necessidade e os interesses coletivos
aproximaram um grande grupo de farmacêuticos e farmacêuticas com um ideal
comum: #todosjuntos para Reconstruir o
NOSSO Conselho Regional de Farmácia.
Colegas de todos os cantos, das mais
diversas áreas de trabalho, diferentes experiências e visões da profissão,
#todosjuntos para resgatar a dignidade e a importância da profissão
farmacêutica nas Minas Gerais.

Sozinhas e sozinhos sem apoio, cada
um por si, perdemos espaço, não atendemos às expectativas da sociedade e
vemos a Farmácia sendo desvalorizada,
abandonada, diminuída a cada dia.
Venha! Junte-se a nós! Vamos
#todosjuntos fortalecer a nossa profissão,
democratizar o CRFMG, retornar o valor
das nossas anuidades em benefícios
para toda a categoria, pois onde houver
uma só farmacêutica ou farmacêutico
defendendo a saúde, tenham a certeza
que estaremos #todosjuntos!

Apresentamos à categoria nossas
propostas, nossa força, nosso ideal
de um conselho parceiro, democrático, operante, que nos dê orgulho
de pertencer à nobre profissão.
Vamos #todosjuntos nesta caminhada,
somar forças, juntar apoios, reencontrar
amigos e colegas, ouvir, solidarizar e aju-

www.todosjuntos.net

dar a superar as dificuldades enfrentadas
no dia a dia da nossa prática profissional.

Somos a CHAPA 2, a Chapa da OPOSIÇÃO
à atual Diretoria e seus sucessores

facebook.com/Crfmgchapa2todosjuntos

• Atua como terapeuta floral
desde 2007, com formação em
acupuntura pelo INCISA-IMAM;

Será
porque:

UNT ENDEIST QUATIORE NU
LABO RADASSE QUIA

Elaine Baptista

Candidata a vice-presidente
Quadriênio 2016/2019 pela
CHAPA 2 #todosjuntos

Somos flecha e somos arco

• Especialista em Saúde Pública
pela FAFAR/UFMG;

Todos nós no mesmo barco
Não há nada pra temer

• Especialista em Gestão da Clínica
Ampliada pelo IEP/Hospital Sírio
Libanês Faculdade SENAC;

- Ao meu lado há um amigo
Que é preciso proteger
Todos juntos somos fortes

• Especialista em Gestão da Assistência
Farmacêutica pela UFSC/MS;

Não há nada pra temer
Esperteza, Paciência
Lealdade, Teimosia
E mais dia menos dia
A lei da selva vai mudar ...”
(Todos Juntos – Chico Buarque)

• Professora da disciplina teóricoprática de Homeopatia no
INCISA, de 2008 a 2011;

• Graduada pela UFMG, com habilitação
em Indústria e Análises Clínicas;

“... todos juntos somos fortes

UNT ENDEIST QUATIORE NU
LABO RADASSE QUIA

Júnia Célia de Medeiros

Candidata a Secretário Geral
Quadriênio 2016/2019 pela
CHAPA 2 #todosjuntos

• Participa da luta pela valorização da
categoria farmacêutica, por isso, entrou
no CRFMG como Conselheira do CRFMG desde 2006; foi Diretora-tesoureira
no biênio 2008/2009 e 2010/11;
• Fundadora da Comissão de Saúde
Pública do CRFMG em 2008;
• Tem sua vida profissional dedicada
como missão à Assistência
Farmacêutica Pública;

VOTE CHAPA 2 #todosjuntos

• Diretor financeiro DCE-UFMG 1997/1998;

• Conselheiro do Conselho
Estadual Antidroga MG.

• Proprietário da DROGAVAÇO
– Atenção Farmacêutica;

• Graduada em Farmácia, em
2004, pela Universidade Federal
de Minas Gerais (UFMG);

Luciano Martins Rena (Batata) • Presidente, Elaine
Cristina Coelho Baptista • Vice-Presidente, Gizele
Souza Silva Leal • Tesoureira e Júnia Célia de
Medeiros • Secretário Geral.

CHAPA 2

• Atualmente é Coordenadora/Referência

• Presidente por duas gestões da AMFH e
atualmente vice-presidente da entidade;
• Membro efetivo da Comissão de Ética do
CRF-MG, por quatro anos, de 2009/2013;
• Atua em drogaria durante dois anos;
• Há nove anos atua em farmácia
de manipulação;
• Tutora de duas turmas das oficinas
de educação popular em saúde
para apoiadores da Política
Estadual de Práticas Integrativas e
Complementares (PEPIC) no SUSMG, realizadas entre 2013 e 2014.

Técnica do Programa Municipal de
Assistência Farmacêutica do SU,
na Secretaria Municipal de Saúde
de Betim, e também atua como
farmacêutica na área de urgência
da FAMUC (SMS – Contagem);
• Atuou na área de Logística Farmacêutica
/Transporte de Medicamentos;
• Foi Professora da Faculdade São
Camilo, para o módulo Políticas de
Assistência Farmacêutica 2003/2008;
• Foi proprietária da Drogaria Galênica
em Betim-MG, de 1991/2001;
• Fundou em 1996 a Farmácia Solidária
da Pastoral da Saúde, em Betim,
onde atua voluntariamente;
• Foi Conselheira do Conselho
Estadual de Saúde de 2008 a
março de 2013 e Ex-Conselheira
Municipal em Betim - 2004/2008.

• Farmacêutica Industrial, com habilitação
em Homeopatia pela UNIFAL;
• Pós-graduanda em Docência
do Ensino Superior;
• Possui MBA em Administração de Empresas;
• Presidente da Associação dos
Farmacêuticos do Vale do Aço (2009/2012);
UNT ENDEIST QUATIORE NU
LABO RADASSE QUIA

• Diretora-secretária da Associação dos
Farmacêuticos do Vale do Aço (2012/2015);

Gizele Souza Silva Leal

Candidata a Tesoureira do CRF-MG e
Candidata a Conselheira Regional
Quadriênio 2016/2019 pela
CHAPA 2 #todosjuntos

• Fundadora da Comissão Assessora
de Fitoterapia do CRF-MG;

Gestão & Empreendedorismo;
• Coordenou a Campanha Traga
de Volta em Minas Gerais;
• Participou do Grupo Técnico de
Trabalho da ANVISA, na Logística
Reversa de Medicamentos;
• Coordenou o Programa de Saúde
da Família em Ipatinga-MG;
• Gerente da Farmácia Popular e
Assistência Farmacêutica na Prefeitura
Municipal de Ipatinga (2007/2010);
• Participou do Curso Nacional de
Qualificação de Gestores do SUS (2009);
• Empreteca – SEBRAE (2010);

• Coordenou a Comissão Assessora de
Resíduos e Meio Ambiente do CRF-MG;

• Professora Adjunta da Faculdade
Pitágoras (2008);

• Participou da Câmara Técnica
de Fiscalização do CRF-MG;

• Sócia-proprietária da Natural fórmula –
Farmácia de Manipulação (2005/2006).

• Instrutora do Capacifar, com o conteúdo

CHAPA 2 #todosjuntos

Bernadete Amado

• Proprietária da empresa FARMABIENTE
– Central de Gerenciamento de Resíduos
Químicos, Especiais e dos Serviços de Saúde;

somos fortes e vamos REerguer
a nossa profissão!

Farmacêuticos declaram seu apoio à CHAPA 2 #todosjuntos
A CHAPA 2 #todosjuntos conta com o apoio de profissionais de vários segmentos da Farmácia. As proposta de mudanças
e melhorias para a categoria têm conquistado profissionais de diversas cidades do estado. Eles acreditam num Conselho
mais atuante e com propostas de valorização da profissão. É o que a CHAPA 2 propõe. Veja alguns depoimentos de apoio:

Elaine Cristina Coelho Baptista • Vice-Presidente,
Luciano Martins Rena (Batata) • Presidente, Gizele
Souza Silva Leal • Tesoureira e Júnia Célia de
Medeiros • Secretário Geral.

CHAPA 2 #todosjuntos

Propostas CRFMG 2015
Propomos um plano de ação de ação pautado na capacitação profissional e na valorização da Categoria e aproximação com as
entidades irmãs (associações, sindicatos e outros). É preciso ter responsabilidade em conhecer e discutir os problemas que os
profissionais farmacêuticos vivenciam. Possuir uma visão de futuro que permita compreender os caminhos pelas quais a profissão
deve atuar. Mas acima, e antes de tudo, é necessário compreender o mundo atual, onde o diálogo e a participação tornam-se
instrumentos de gestão compartilhada, de empoderamento dos representados, pois somente assim teremos uma verdadeira
Democracia Representativa em nosso CRF.
1.

Proprietário de sete drogarias, o
vice-presidente do Sincofarma,
Wagner Márcio do Bom Conselho,
é um dos apoiadores da CHAPA
2 #todosjuntos, pois acredita
que esse grupo trará mudanças
benéficas aos farmacêuticos,
principalmente aos proprietários
de farmácias e drogarias. “Apoio a
mudança e acredito que a CHAPA
2 #todosjuntos poderá contribuir
muito com a categoria. Hoje, um
farmacêutico responsável técnico
não pode sair do estabelecimento
para pagar uma conta bancária,
levar um filho à escola ou ao
médico, sem comunicação prévia
ao Conselho.”

O farmacêutico Vinícius Pereira
Viana, professor de Gestão
Farmacêutica, Farmacologia e
Atendimento ao Cliente, da Faculdade Funorte em Montes Claros:
“Apoio, por que as propostas são
mais produtivas e o grupo trabalha com a inclusão. Em quase seis
anos de formado, vejo que o campo farmacêutico tem-se afunilado
para determinados segmentos e
não abrange as outras áreas da
farmácia”, explica o professor,
que é também responsável técnico por uma drogaria na cidade
norte-mineira.

“A CHAPA 2 #todosjuntos me representa”, relata o diretor da ASFAD (Associação de Farmácias e
Drogarias) , Wesley Wadson. Para
ele, é “preciso fazer as mudanças,
melhorar a qualidade do serviço
prestado e garantir a participação
do farmacêutico no CRFMG”.

A coordenadora do curso de
Farmácia da Funorte, Cleia Maria
Almeida Prado, declara seu apoio
à CHAPA 2 #todosjuntos por “ser
a chapa a grande oportunidade
dos farmacêuticos mineiros
reconstruírem o CRFMG, por meio
da valorização profissional”. Conselheira do CRFMG, a professora
Cleia Prado também declara seu
apoio ao candidato a Conselheiro
Estadual Samuel Goes: “Ele é um
jovem farmacêutico, que tem um
trabalho sólido e concreto em
Montes Claros e região, através
da docência de ensino superior,
ensinando a profissão com competência e paixão”.

Implementar no maior numero
de municípios alei da “Semana do
Uso Racional de Medicamentos”,
preferencialmente na semana
do Dia do Farmacêutico, 20 de
janeiro, como forma de aumentar
a presença e a visibilidade;

2.

Divulgar a prescrição farmacêutica,
com ações de rua junto à população;

3.

Criar um programa de cursos de
capacitação para prescritores
farmacêuticos, de modo a incentivar
e qualificar a prática profissional;

4.

5.

6.

Criar um programa de trainee, de
complementação da formação
técnica, para acadêmicos em
fase final de conclusão do curso
colaborando para capacitação
ao exercício profissional;
Aumentar para 18 o número de
Conselheiros Regionais, para
melhorar a representatividade
e descentralizar o CRFMG;
Aumentar o valor dos descontos
das anuidades do CRF para
pagamentos efetuados dentro

do prazo limite (31 de março);
7.

8.

9.

Resolver a situação da sede do
CRFMG, que desde julho de 2013
paga aluguel mensal de R$ 60 mil,
acumulando um prejuízo de R$
1.400.000,00, valor que poderia
ser investido em melhorias
para o farmacêutico, entre
elas, cursos de capacitação;
Apoiar e efetivar ações,
estabelecendo parcerias
efetivas com outras entidades
farmacêuticas como o SINFARMIG,
SBFC, FEIFAR,ANFARMAG, etc;
Promover a união e o fortalecimento
da classe farmacêutica, por meio
da criação e apoio às associações
regionais de farmacêuticos e as
entidades ligadas à profissão,
além das Farmácias Júnior
e Farmácias Escolas;

torna obrigatória a assistência de
técnico responsável na assistência
farmacêutica no âmbito do
Sistema Único de Saúde (SUS);
12. Ação coordenada com entidades de
outras categorias pela jornada de 30
horas semanais no Serviço Público;
13. Realizar no mínimo duas
plenárias no interior, por ano,
como forma de aproximar o
farmacêutico da sua entidade;
14. Interiorização do Conselho com a
volta do Projeto Conselho Presente
e melhoria da descentralização
do Conselho, por meio de suas
seccionais estruturadas e ampliação
dos serviços online do CRFMG;

10. Aproximar o CRFMG de outras
entidades, articular ações e somar
às lutas em defesa da Saúde;

15. Propor ações específicas para a
área dos serviços de saúde, que
visem capacitar o Farmacêutico
para atuar em Farmácia Clinica
e Hospitalar, abrindo o diálogo
com as entidades ligadas a essa
área de atuação profissional;

11. Ações e articulações políticas para
aprovação do PL 4135/2012, que

16. Criar um selo para os
estabelecimentos farmacêuticos

Bernadete Amado

Para REconstruir o CRFMG
(farmácias públicas e privadas,
drogarias, laboratórios) que
prestam assistência integral e
efetiva, com ações diferenciadas
de orientação farmacêutica para
a população e os laboratórios
de análises clinicas que têm o
Farmacêutico-Bioquímico como RT;

Clínica e a Prescrição Farmacêutica;
21. Defender a obrigatoriedade
do Farmacêutico nas unidades
de saúde do SUS;
22. Promover uma relação institucional
com o Ministério Público, ANVISA,
VISA Estadual e Municipal;

17. Implantar o Projeto “Farmacêutico
Empreendedor”, propondo parcerias
e capacitação em apoio aos
farmacêuticos que queiram ter seu
próprio negócio, defendendo a ideia
“Farmácia para Farmacêuticos”;

23. Apoiar a área de atuação do
Bioquímico, com fórum de
discussão com esse segmento
que vem sendo ameaçado pela
pressão comercial dos grandes
laboratórios e por novas profissões;

18. Promover e incentivar a
participação dos Farmacêuticos nos
Conselhos Municipais e Estadual
de Saúde, como forma de buscar
a inserção do Farmacêutico
na Assistência Farmacêutica
Pública e defesa da Saúde;

24. Implantar a Assistência Farmacêutica
Plenas nas farmácias e drogarias,
de acordo com o artigo 15 da Lei
5991/73, de forma gradual, com
etapas para cumprimento de toda
legislação e com especial atenção
do farmacêutico proprietário;

19. Reestruturar e ampliar o trabalho
das Comissões Assessoras, iniciado
em 2008, com maior autonomia e
visibilidade para o trabalho dessas
comissões. “O trabalho em conjunto
com profissionais de Destaque na
nossa profissão faz a Diferença”;

25. Capacitar em alto nível o Serviço de
Fiscalização do CRFMG, investindo
em recursos,para essa área do
Conselho que é a nossa missão
precípua de defender os direitos da
nossa classe. Para isso, é necessário
que a Diretoria à frente da entidade
tenha metas pré-estabelecidas
e retome os projetos iniciados
em 2008, como a regionalização

20. Apoiar o exercício privativo dos
farmacêuticos, através da Farmácia

CHAPA 2 #todosjuntos

do CAPACIFIZ, tornando nossa
fiscalização mais educativa;
26. Criar a Câmara Técnica para
Assuntos da Mulher, atuando
com representatividade perante
outros CRFs, CFF, câmaras
legislativas, procuradorias e
promotorias da mulher, para
discutir as peculiaridades
da mulher farmacêutica no
ambiente de trabalho e outros
assuntos pertinentes;
27. Oferecer condições diferenciadas
de horários de fiscalização para
farmacêuticas lactantes;

Carlos Alberto Vieira
da Costa (Chau)
Candidato a Conselheiro
Regional, Quadriênio
2016/2019

Número 11

28. Oferecer atendimento agendado e
assessoria técnica aos farmacêuticos,
com gerências de todos os setores
e com assessores técnicos,
presencialmente no CRF e online;
29. Desenvolver atividades na
área de práticas integrativas e
complementares, explorando
todas as possibilidades de atuação
do farmacêutico, com comissões
assessoras mais abertas e atuantes;
30. Divulgação dos dias e horários das
reuniões das comissões assessoras,
possibilitando a participação de todo
farmacêutico inscrito no CRFMG.

Candidatos a Conselheiro
Regional - Quadriênio 2016/2019

João Batista
Moysés Gaio
Candidato a Conselheiro
Regional, Quadriênio
2016/2019

Número 13

Alessandro
Rezende Santos
Candidato a Conselheiro
Regional, Quadriênio
2016/2019

• Proprietária da empresa
FARMABIENTE – Central de
Gerenciamento de Resíduos
Químicos, Especiais e dos
Serviços de Saúde;

Luciano Martins
Rena (Batata)

• Licenciado em Química
pela ULTRAMIG;

Gizele Souza
Silva Leal

Candidato a Presidente

• Conselheiro Federal por
Minas Gerais - 2012/2015;

Candidata a Tesoureira

do CRF-MG e Candidato
a Conselheiro Regional
Quadriênio 2016/2019

Número 09

• Vice-presidente do CRFMG – 2010/2011.

do CRF-MG e Candidata
a Conselheira Regional
Quadriênio 2016/2019

Número 10

• Farmacêutica Industrial,
com habilitação em
Homeopatia pela UNIFAL;
• Pós-graduanda em Docência
do Ensino Superior;
• Possui MBA em Administração
de Empresas.

• Graduada em Farmácia
pela UNIPAC;

• Cursos de Prescrição Farmacêutica
e Dispensação Racional
Medicamentos, pelo EAD Plus;

• Atua no NASF – Núcleo de Apoio à
Saúde da Família, em Teófilo Otoni;

• Curso de Farmácia Atual,
pelo Sincofarma;
• Filiado à Sociedade Brasileira
de Análises Clínicas, à
Anfarmag e ao Sinfarmig.

• Farmacêutica Generalista;

Aparecida Ferreira
de Oliveira
Candidata a Conselheira
Regional, Quadriênio
2016/2019

• Graduado em Administração
de Empresas, pela Fundação
Educacional Machado
Sobrinho, em 1985;

Sérgio Emanuel de
Noronha Machado
Candidato a Conselheiro
Regional, Quadriênio

• Pós-graduado em
Administração de Marketing.

Número 14

• Pós-graduado em Pesquisa e
Desenvolvimento de Cosméticos
pelo Instituto Racine/SP (2011);
• Proprietário da Drogaria
FARMELHOR, em Piumhi-MG.

2016/2019

Glaucia Pereira
Lage Alves
Candidata a Conselheira
Regional, Quadriênio
2016/2019

Número 16

Candidato a Conselheiro
Regional, Quadriênio
2016/2019

Número 17

• Atualmente é Coordenador do
Programa Farmácia Popular
do Brasil no município de
Betim da unidade própria
do governo federal;
• Atuação em Farmácia Hospitalar.

• Há mais de 20 anos atua
na área farmacêutica.

• Graduada pela Fisa (Faculdade
Itabirana de Saúde) da Funcesi
(Fundação Comunitária de Ensino
Superior de Itabira), em 2009;
• Foi vicepresidente do Diretório
Acadêmico da Funcesi;
• Proprietária de drogaria e
atuante no setor de Dispensação,
há mais de 30 anos na cidade
de Ferros, Minas Gerais.

• Graduado em Farmácia
Generalista, pela UNIPAC;

• Graduado em Farmácia pela
Universidade de Itaúna, com
habilitação em Análises Clínicas;
• Proprietário de Drogaria em
Betim/MG desde 1996;

• Atua como farmacêutico
na Drogaria São José e no
Laboratório de Análises Clínicas
Braslab, sendo proprietário
dos dois estabelecimentos;

• Farmacêutica Generalista,
CRFMG 23161;

• Contador;

Antonio
Afonso Pereira

• Atuou em Farmácia Comunitária
em Belo Horizonte.

• Graduado em Farmácia e
Bioquímica, pela Universidade
Federal de Ouro Preto
(UFOP), em 1993, onde ficou
conhecido como BARATA;

• Pós-graduado em Gerência
de Recursos Humanos;

• Especialista em Manipulação
Magistral Alopática pela
ANFARMAG (2008);

• Atuou em Farmácia Universitária
na UNIPAC-Campus Teófilo Otoni;

Número 12

• Graduado em Farmácia pela
Universidade Federal de
Alfenas – MG, em 2004;

Número 15

• Pós-graduado em Ciência e
Tecnologia, pela Unileste;

• Graduado em Farmácia pela
universidade Antônio Carlos
– campus Teófilo Otoni;

• Graduado em Farmácia e
Bioquímica, pela Universidade
Federal de Juiz de Fora
(UFJF), em 1982;

somos fortes e vamos REcuperar
o orgulho da nossa entidade!

• Graduado em Farmácia e
Bioquímica pela Universidade
Federal de Minas Gerais (UFMG);

CHAPA 2

• Graduado em Administração
de Empresas e Contabilidade,
pela UNILESTE-MG;
Ronaldo Menezes
de Oliveira
Candidato a Conselheira
Regional, Quadriênio
2016/2019

Número 18

• Graduado em Direito, pela FADIPA;
• “Atuo na área farmacêutica
desde que a injeção ainda era
com seringa de vidro. Desde que
graduei como farmacêutico, tenho
procurado contribuir para prestar
a melhor assistência aos clientes”.

Para REconstruir o CRFMG

• Sócio-proprietário das Drogarias
Servifarma, em Ipatinga, há 6 anos;
Marcone
Avelino Santos
Candidato a Conselheiro
Regional, Quadriênio
2016/2019

Número 19

• “O envolvimento e a dedicação à
profissão despertaram em mim
o espírito empreendedor. Se
for eleito Conselheiro Regional,
tenho por objetivo defender os
interesses da categoria e promover
ações que vise o aperfeiçoamento
e valorização profissional”.

José Eduardo de
Moura Paiva (Jota)
Candidato a Conselheiro
Regional, Quadriênio
2016/2019

Número 20

Samuel Góes
Gonçalves
Candidato a Conselheiro
Regional, Quadriênio
2016/2019

Número 21

Wagner da
Cunha Lima
Candidato a Conselheiro
Regional, Quadriênio
2016/2019

Número 23

• “Acredito que a educação é
a grande responsável pela
transformação na vida das
pessoas, permitindo que o
indivíduo que nasce com o destino
traçado para o crime ou sem
expectativas de sucesso, tornese senhor de seu caminho”.

• Graduado em farmáciabioquímica pela UFMG em 1974,
com atuação em laboratório
de análises clínicas e drogarias.
Foi chefe do Departamento de
Análises Clínicas do Hospital
ICOMI, em Serra do Navio/AP;
• Experiência no exterior:
University of Florida, College of
Pharmacy - EUA; Universidade
tecnológica de Monterrey Guadalajara, México, Federfarma
e Federfarmaco em Milão – Itália.

• Presidente da Associação
Farmacêutica de Itajubá;
• Atua nas áreas de drogaria
e manipulação, na cidade
de Itajubá, Minas Gerais;
• Integrante da Câmara Técnica
de Medicamentos do CRFMG, em 2011/2012.

• Farmacêutico-bioquímico
graduado pela Universidade Vale
do Rio Verde (Unincor), em 2004;

• Professor da Rede Soebras,
onde ajuda a formar
nutricionistas, engenheiros
e farmacêuticos conscientes
de seu papel na sociedade;
Renato Monteiro
da Cunha Lima
Candidato a Conselheiro
Regional, Quadriênio
2016/2019

Número 22

• Experiência no exterior com
seminário de gestão e marketing
no varejo farmacêutico na
Universidade Tecnológica de
Monterrey-Guadalajara-México;
• Proprietário de drogaria em
Belo Horizonte há 10 anos;
• Sócio-proprietário de
farmácia de manipulação.

• Farmacêutico graduado pela
universidade Unifenas – campus
de Belo Horizonte, em 2006;

Geraldo Soares
Candidata a Conselheira
Regional, Quadriênio
2016/2019

Número 24

• Pós- graduado em Farmacologia
Clínica e Atenção Farmacêutica,
pela Universidade Uma, campus
Belo Horizonte, em 2008;
• Proprietário de drogaria desde
2000 (Droga Vida Nova);
• Possui 33 anos de experiência em
drogaria. Atualmente faz parte da
diretoria do SINCOFARMA MINAS.

Candidatos a Conselheiro Federal - Quadriênio 2016/2019
• Professo titular do Departamento
de Produtos Farmacêuticos
da Universidade Federal de
Minas Gerais (UFMG);

Gerson Antonio
Pianetti
Candidato a Conselheira
Federal, Quadriênio
2016/2019 pela
CHAPA 2 #todosjuntos

• Doutor e mestre nas áreas de
pesquisa, desenvolvimento
e controle de qualidade de
fármacos e medicamentos;
• Por duas vezes participou
de treinamento no exterior,
com bolsas concedidas pela
Organização Mundial de Saúde
(OMS), na Venezuela e México.

• Graduada em farmácia e
bioquímica pela UFMG, em 1989;
• Iniciou suas atividades em
drogaria em dezembro de 1989;
Kátia Vanessa
Moreira Mendes do
Bom Conselho
Candidato a Conselheira
Federal, Suplente Quadriênio 2016/2019
pela CHAPA 2
#todosjuntos

deveria seguir e o fizeram, brilhantemente,
com zelo, conhecimento, habilidade e,
principalmente, com ética. Exercem hoje,
algumas das inúmeras possibilidades
que a nossa profissão possibilita. Com
orgulho, os vejo à frente de balcões de
farmácia, lutando para que essa chama
que somente a nós pertence, não deixe
de brilhar, ainda que a sociedade não
tenha entendido nosso relevante papel na
saúde, graças à forte contrapropaganda.

Bernadete Amado

• Graduado em Farmácia e
Bioquímica pela Universidade
Federal de Juiz de Fora
(UFJF), em 1998;

• Farmacêutico generalista,
graduado pelo Centro Universitário
do Leste de Minas Gerais;

CHAPA 2

• Experiência de mais de 20 anos
em laboratório de análises
clínicas, com especialidades em
leishmaniose e hanseníase;
• Participação no grupo de
FARMÁCIA ATUAL, desde 2005.

Professor Pianetti, nosso candidato a Conselheiro Federal e Luciano Martins
Rena, candidato a Presidente da CHAPA 2 #todosjuntos, forças unidas em
prol do farmacêutico

Pianetti está com
#todosjuntos para
fazer a diferença
A minha inscrição no Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais possui
apenas quatro dígitos: 3155, em uma
carteira profissional assinada, com
muito orgulho, pelo nosso grande mestre
Professor Antônio Basílio Pereira, a
quem nutro profundo respeito e que se
junta a nós nesse momento de mudanças que a CHAPA 2 #todosjuntos traz
para a comunidade farmacêutica como
a melhor opção para o futuro da nossa
condução dos próximos anos no CRF.
Há mais de cinco anos venho preparando
minha saída da Universidade em 2016,
tendo adotado o lema de “SAIR DE CENA
SEM SAIR DO ESPETÁCULO”. Surpreendentemente, fui procurado por colegas
para agregar forças para nova condução
dos destinos farmacêuticos e, aceitei o
desafio. A certeza de ter ainda a contribuir com experiências acumuladas e de
estar, com esse novo grupo, propondo o
que há de melhor para a nossa profissão
foi determinante para a minha decisão
de integrar CHAPA 2 #todosjuntos.
Trago comigo 45 anos de envolvimento
com a profissão farmacêutica, iniciada
em 1970, por ocasião do meu vestibular e
até o momento como Diretor da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal
de Minas Gerais, eleito pelos pares para
um segundo mandato. Não tem sido
outra a minha orientação profissional.
São da mesma época as minhas inscrições
no Conselho e no Sindicato dos Farmacêuticos, por sempre ter entendido que

sem força em nossas representações
estaríamos liquidados pela intensa contrapropaganda às nossas ideias de profissionais, indispensáveis no saber médico/
farmacêutico como peças essenciais na
cadeia da saúde que se inicia bem longe, a
partir de pesquisas de plantas medicinais,
passando por todo o caminho de pesquisa e desenvolvimento de medicamentos
de qualidade e finalizando com a nossa
função na orientação do uso correto e
racional e da orientação farmacêutica.
Apesar de ter também o meu sindicato de
professor universitário, nunca abri mão da
minha carteira de profissional farmacêutico por entender não ser um bom educador sem a coragem de passar aos meus
alunos o amor e o orgulho pela profissão.
Esse reconhecimento público me levou
a ser contemplado com a eleição para
as Academias Brasileira e Francesa de
Farmácia; pela outorga da medalha de
“Mérito Farmacêutico” dos Conselhos
Regional e Federal de Farmácia; com a
Condecoração de “Santos Dumont”, do
Governo do Estado de Minas Gerais; com
o Prêmio “Paulo Queiroz Marques”, da
Associação dos Farmacêuticos Magistrais,
entre outras inúmeras considerações à minha pessoa, sendo muito importantes as
várias homenagens recebidas dos alunos
por ocasião de suas formaturas, chegando
próximo a 60 distinções como Professor
Homenageado; Paraninfo; Patrono, etc.
Por décadas, conduzi minha vida acadêmica orientando mais de duas centenas de
alunos em projetos de iniciação científica;
ensino, pesquisa e extensão; mestrado;
doutorado e pós-doutorado. Guardo na
memória a satisfação de ter visto crescer
profissionalmente aqueles que um dia, timidamente, me perguntaram que caminho

Tenho certeza de que aqueles que no
passado realizaram seus cursos em uma
unidade acadêmica acanhada, espremida entre duas barulhentas avenidas,
devem sentir saudades apenas da
BOTICA, espaço realmente inesquecível em nossos corações e mentes.
Por outro lado, aqueles que não conheceram àquela história estão hoje
confortavelmente instalados, em uma
nova sede de 15 mil metros quadrados,
de espaços de conhecimento em um
momento frutífero da nossa inserção
na realidade cognitiva farmacêutica.
Fui um dos pioneiros no processo analítico
da concessão do registro de medicamentos genéricos. Certo, foi um projeto
coletivo oriundo de respeitáveis administrações anteriores, porém, com determinante ação, conseguimos, a Professora
Jane Baptista e eu, levar para o Campus
da Pampulha uma das mais modernas
unidades de ensino farmacêutico do país.
Carlos Drummond de Andrade, o poeta
farmacêutico, formado na UFMG em 1925
escreveu “SOU FARMACÊUTICO PORQUE GOSTO DE PESSOAS”. O dia em
que li essa frase refleti sobre todo o meu
passado como aluno, como farmacêutico e, principalmente como educador.
Percebi que tinha aprendido a preparar
o melhor medicamento a ser colocado
em uma prateleira e hoje ensino que se
deve preparar o melhor medicamento a ser entregue a um ser humano.
A nossa função na vida e em nossa profissão é o gostar de pessoas e querer para
elas o melhor que se pode ter: A SAÚDE.
As mudanças são saudáveis. Com
respeito, segurança e ética sempre
se deve propô-las. A ruptura deve
ser apenas no campo das ideias.
Convoco, portanto, a se juntarem a
nós, dando o seu voto para a CHAPA 2
#todosjuntos, pois tenho a certeza de que
faremos a diferença. É isso.
Abraços.

Espaço do leitor
O ambiente de simulação dos votos será liberado a partir
de 27 de outubro, no site www.votafarmaceutico.org.br

A IMPORTÂNCIA DO VOTO
O voto é um direito seu, assegurado por lei.
É você quem vai ajudar a escolher os futuros
representantes da categoria pelos próximos anos.
Antes de optar por um candidato, procure conhecer e avaliar
as propostas que ele tem para melhorar a profissão.
WWW.VOTAFARMACEUTICO.ORG.BR

O passo a passo de como votar também será divulgado no site,
redes sociais e boletins eletrônicos do CRF/MG. Fique atento!
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VOTE CONSCIENTE!
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Eleições CRF/MG 2015
O futuro do seu Conselho em suas mãos.

Programe-se para votar a partir das
12h de 9 de novembro até as 12h de 11 de novembro
pelo site www.votafarmaceutico.org.br
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Acompanhe as notícias em
www.crfmg.org.br
e fique por dentro do processo.
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