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Gerências
Advocacia-Geral: (31) 3218-1013 | 1014 | 1036
e-mail: ag@crfmg.org.br

Assessoria da Diretoria: (31) 3218-1037
e-mail: aparecida.oliveira@crfmg.org.br
Assessoria Técnica: (31) 3218-1043

e-mail: danyella.domingues@crfmg.org.br

Capacitações: (31) 3218-1043
e-mail: capacifar@crfmg.org.br

Comunicação: (31) 3218-1009 | 1035 | 1044

Os anos de 2016 e 2017 foram de trabalho intenso e muitos desafios para a Comunicação do CRF/MG.
Partimos da estaca zero e, aos poucos, conseguimos colocar a casa em ordem e dar a cara que gostaríamos
para tudo que desenvolvemos, sempre focando em você, farmacêutica e farmacêutico.
Entregamos agora nosso último trabalho: a Farmácia Revista na sua primeira versão Online! Nela está o
balanço com as principais atividades desenvolvidas por cada gerência do CRF/MG, em especial em 2017.
Cada campanha, cada peça e cada palavra escrita foram sempre pensadas e repensadas, no intuito de
levar as informações da maneira mais clara para você! Esperamos ter conseguido alcançar nosso objetivo.
Aproveitamos para desejar um 2018 com muita saúde, alegrias e realizações!
Boa leitura!
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Atualize seu endereço pelo site do CRF/MG,
acessando a Área do Farmacêutico

Regionais
Leste de Minas

Rua Barão do Rio Branco, nº 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

Av. Barão do Rio Branco, 2390
Salas 803/804 - Centro
Juiz de Fora/MG - CEP: 36016-310
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

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

Av. Anselmo Alves dos Santos,
nº 40, Bairro Santa Maria
Uberlândia/MG - CEP: 38408-041
Telefax: (34) 3235-9960
e-mail: secao.triangulo@crfmg.org.br
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Ações adotadas resultaram em
economia para o CRF/MG

12 - Assessoria Técnica
Capacitações, congressos e fóruns
lotaram salas em todo o estado
21 - Serviço de Fiscalização
Metodologia de fiscalização
por Perfil de Assistência dos
estabelecimentos foi uma das
novidades
24 - Inscrição e Registro
Novo sistema de call center
melhorou o fluxo de atendimento
28 - Gerência de Infraestrutura
Diversos ajustes nos processos
internos e revisão nos contratos
têm gerado mais economia para o
CRF/MG
34 - Assessorias de Imprensa e
Marketing
Ampliação dos canais de
comunicação e desenvolvimento
de diversos projetos fizeram parte
das atividades do setor

Já o 14º Congresso de Farmácia e Bioquímica de
Minas Gerais teve a vice-presidente do CRF/MG Elaine
Baptista, como presidente do evento. O Congresso
aconteceu nos dias 10, 11 e 12 da agosto de 2017 e
recebeu mais de 2.800 inscritos, de 700 municípios
e 19 estados. Foram ofertadas 95 opções de cursos,
minicursos, mesas-redondas e oficinas.
Quando assumimos a gestão do Conselho Regional
de Farmácia de Minas Gerais (CRF/MG), em 2016,
tínhamos em mente que o trabalho que desejávamos
realizar deveria, realmente, fazer a diferença para
a nossa profissão e superar tudo o que havíamos
apresentado e visto. A própria composição da nossa
diretoria mostrou a mudança que desejávamos. A
anterior era composta exclusivamente por homens.
A nossa colocou três mulheres, entre os quatro
que assumiram. Mais que justo em uma profissão
composta por mais de 70% de mulheres!
N o s s o c o mp ro mi s s o fo i s e mp re c o m vo c ê,
farmacêutico, e com a verdade. Cada dia da nossa
gestão foi de trabalho sério e focado. Já em janeiro
de 2016, com o apoio da nossa Assessoria Técnica,
criamos todo o conceito e grade curricular do
Prescrifar - curso em Prescrição Farmacêutica. Com
45 horas/aula, foram oito turmas no primeiro ano,
contemplando os farmacêuticos das cidades de
Belo Horizonte, Montes Claros, Uberlândia, Teófilo
Otoni, Ipatinga, Juiz de Fora e Pouso Alegre. Em
2017 seguimos levando a capacitação para Divinópolis, Governador Valadares, Alfenas, Belo Horizonte,
Uberaba, Viçosa e Diamantina. Todas as turmas
sempre lotadas!
E as capacitações não pararam por aí. Realizamos
dois congressos. O primeiro foi o 3º Congresso
Mineiro de Farmácia, que teve o presidente Luciano
Rena também como presidente do evento, que
aconteceu em Juiz de Fora, nos dias 22, 23 e 24
de setembro de 2016, dentro da UFJF. Foram 821
farmacêuticos inscritos, de 170 municípios, e nove
estados brasileiros; além de 33 palestras, minicursos
e mesas-redondas.

E ainda realizamos dezenas de edições do Capacifar,
incluindo as versões Universitária e Interativa, sendo
que nessa última os farmacêuticos tinham a opção
de escolher qual o tema desejavam que o curso
abordasse. Também, de forma pioneira, promovemos
dois Fóruns de Farmácia Clinica no SUS, em Teófilo
Otoni e Varginha, com palestrantes de renome
nacional.
Muitas foram as conquistas que alcançamos para
a nossa profissão, entre elas a decisão do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) favorável ao Conselho
Regional de Farmácia de Minas Gerais, determinando que somente o farmacêutico pode assumir a
responsabilidade técnica por farmácia comunitária, e
negando provimento ao Recurso Especial interposto
por técnico em farmácia de Belo Horizonte. Na prática,
são postos de trabalhos de farmacêuticos, que serão
ocupadas por farmacêuticos e não por técnicos.
Defendemos e mantemos abertas as portas do
Conselho e da Diretoria, para todos! Foram dezenas
de pessoas recebidas em nossa Sede, em Belo
Horizonte, e também no interior do estado, por meio
do Fale com a Diretoria. Pedidos, sugestões, elogios,
reclamações. O que todos querem é serem ouvidos,
de verdade. E nós tentamos, além de ouvir, buscar
soluções para cada solicitação, e não deixamos
ninguém sem algum tipo de retorno.
Avançamos, também, na integração com todas as
entidades farmacêuticas. Além de nos unirmos para
defender questões relacionadas à profissão, também
oferecemos mais cursos de qualidade e gratuitos,
com descontos naqueles que não eram realizados
pelo CRF/MG. Nos aproximamos, ainda, do Sindicato
dos Farmacêuticos do Estado de Minas Gerais

(Sinfarmig), que participou conosco, por exemplo, do
Projeto “Rumo Certo. Farmácia Legal”, explicando
o papel de cada entidade aos recém graduados e
ressaltando os principais pontos sobre o exercício da
profissão.
Com a nossa gestão teve início a fiscalização
interativa e orientativa, que foi precedida pelo projeto
“Plantão Farmacêutico”. A inédita iniciativa teve
como intuito orientar o profissional farmacêutico,
oferecendo orientação técnica e tirando as dúvidas
dos farmacêuticos em relação à fiscalização.
Porém, uma das maiores conquistas da nossa gestão
para os farmacêuticos mineiros foi, sem dúvida, a
aquisição de uma Sede própria. Por mais de quatro
anos arcamos com um aluguel de mais de R$ 64
mil, em um prédio velho, cheio de problemas e em
desconformidade com as exigências do Ministério
Público. Em uma oportunidade, em 2016, o prédio
teve que ser desocupado às pressas, pelo Corpo
de Bombeiros, devido ao princípio de um incêndio.
Em outra o subsolo , onde fica o estacionamento
e refeitório, foi alago, graças ao antigo e precário
encanamento que possui.
Devido a esses e outros vários problemas uma
comissão foi montada para avaliar, visitar e escolher
o prédio que seria a nova casa dos farmacêuticos em
Minas Gerais. No total sete imóveis foram avaliados,
sendo o Edifício Conecto, localizado à Rua Rodrigues
Caldas, 491, Santo Agostinho, em Belo Horizonte, o
que apresentou melhor custo X benefício.
Elaine Baptista
Vice-presidente

Gizele Leal
Tesoureira

A assinatura de compra do imóvel foi realizada, então,
no dia 26 de outubro de 2017, após aprovação da
aquisição pela maioria do Conselheiros dos CRF/MG,
durante Plenária realizada em 23 de junho deste ano.
Em localização privilegiada e de fácil acesso, o prédio
onde será a nova Sede do CRF/MG atende a todos
os requisitos solicitados pelo Ministério Público, entre
elas a acessibilidade.
O prédio é confortável, de construção moderna
e ótima estrutura, com amplos espaços para
a realização das capacitações oferecidas pelo
Conselho. Serão dois espaços para cursos, sendo
um auditório com capacidade para receber até
128 pessoas, e outro com capacidade para até 60
pessoas. O prédio tem cinco andares e possui área
total de 2.791,25 m², além de 30 vagas de garagem.
A previsão de mudança para a nova Sede é para o
segundo trimestre de 2018.
Como Conselheiros, seguiremos sempre defendendo
os interesses dos farmacêuticos. Acreditamos que a
ética, a verdade e o respeito pela profissão devem
estar à frente de interesses pessoais. Aqueles que
se propõe a representarem uma categoria com mais
de 24 mil farmacêuticos precisam ter consciência
que as lutas devem ser em prol da classe, e não de
interesses pessoais. É assim que foi nossa gestão e
é assim que seguiremos como Conselheiros, todos
juntos, e com o mesmo foco: os farmacêuticos.
Aproveitamos para desejar um 2018 de muitas
oportunidades e prosperidade!
Um abraço!
Júnia Célia de Medeiros
Secretária-geral

Luciano Rena
Presidente
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Coluna do Conselheiro Federal

piAnEtti é professor
titular de Controle de
Qualidade de Fármacos
e Medicamentos da
Faculdade de Farmácia
da UFMG e Conselheiro
Federal por Minas Gerais

Em Minas Gerais, o resultado da eleição para a escolha
dos nossos representantes regionais, apontou uma
grande vitória, a das farmacêuticas. Profissão majoritariamente feminina tem enfim o reconhecimento da
grandeza de sua representatividade. Estando em tão
boa companhia tenho a certeza de que iremos trilhar
o caminho da sabedoria, da lógica e da ponderação
consciente. Da presidência à primeira suplência, para
os biênios 2018/2021 e 2019/2022 foram vitoriosas
dez mulheres entre os quatorze eleitos.
Assim como vários dos meus colegas em todo o
estado, sendo professor de uma Faculdade de
Farmácia, posso testemunhar o crescente avanço
na formação profissional a partir da chegada de um
número expressivo de mulheres de competências
reconhecidas e com uma grande habilidade no
exercício da profissão. Conhecimento e habilidade são
primordiais em qualquer atividade profissional e toma
ainda mais força quando se trata de aproximação com
a sociedade. Os exemplos no mercado estão confirmando o quanto esse profissional está buscando
inserir seus conhecimentos em prol do ser humano.
Equivocam aqueles que pensam que esse resultado
possa ter um cunho corporativo de gênero. Já há
algumas décadas assistimos a chegada cada vez
mais competente das nossas colegas farmacêuticas que estão cada vez mais presentes e vitoriosas
em todas as ações inerentes à nossa profissão
sem a necessidade de nenhuma atitude afirmativa.
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Ganharam espaço pela competência, pela racionalidade e por transmitirem segurança em suas
propostas mais consolidadas com a realidade em
que vivemos do que o puro proselitismo eleitoral.
Surgem, assim, novas lideranças com novas ideias
e uma forma elegante de conduzir os processos e
procedimentos que permeiam a nossa profissão.
“Hay que endurecerse, pero sin perder la ternura
jamás” assim já pensava Che Guevara e assim, tenho
convicção, que será a nossa plenária nos próximos
anos com a condução segura de uma equipe rosa.
Congratulo-me com todas elas.
Por outro lado, continuam cegos aqueles que
pretendem não enxergar a importante mensagem
depositada nas urnas pelos nossos colegas, por meio
dos votos destinados aos candidatos eleitos ou não.
Ignorar esse indicativo poderá levar ao ostracismo
aqueles que somente entendem uma disputa se
calcada em inverdades; em ataques pessoais, ou
com falsos jogos para agradar parte da plateia.
A seriedade com a qual um candidato deve se
mostrar aos eleitores não começa e muito menos
termina ao fim da apuração. Os eleitos são legítimos
representantes de toda uma classe, que vem sendo
constantemente combatida por profissionais de áreas
afins. Buscar avanços profissionais e, mais que isso,
lutar para mantê-los é o que nossos inscritos querem
ver. Nesses últimos anos, algumas conquistas da
categoria vêm posicionando o farmacêutico perante
a sociedade no cumprimento de seu verdadeiro papel
e, alimentar essas competências, é tarefa árdua e
diária das quais os conselhos precisam chamar a si as
responsabilidades. Não basta querermos acrescentar
direitos profissionais se não tivermos a responsabilidade em entender que com os direitos adquiridos
nos vêm os deveres que são bastante pesados.
Uma vez cuidando do conhecimento e da habilidade
constantes naqueles que pretendem exercer com
altivez a profissão, devemos incluir em nossa

caminhada a ética como a única maneira em fazer parte
de um grupo especial que precisa lidar com pessoas,
com suas necessidades, suas esperanças e suas vidas,
muitas vezes depositadas em nossas mãos.
Por isso, analisar o resultado das eleições é o ponto
de partida para quem pretende comportar-se com
ética em suas ações e com respeito àqueles que lhes
deram os votos. Candidatos eleitos e que abusaram
da falta de ética, de acusações levianas, inverídicas
ou por ilações sobre supostos benefícios de dirigentes
da entidade devem ter percebido, com pífio número de
votos, que esse caminho não mais agrada aos eleitores.
Os eleitores possuem maturidade suficiente para
entender a disputa entre pessoas e não entre ideias. Os
caluniadores com o tempo são reconhecidos como um
mal à coletividade enquanto aqueles que se dedicam
ao trabalho sério crescem. A falta de argumentos e o
desconhecimento das necessidades da categoria levam
a uma apelação desnecessária buscando confundir o
eleitor, mas esses são suficientemente inteligentes para
entenderem a massa de manobra.
A verdade é que novas lideranças aí estão e todos
que se apresentaram nessa eleição (eleitos ou não)
precisam ter humildade suficiente para avaliarem
a grande ou pequena votação que tiveram para
virem com mais bagagem em 2019. Não se deve,
entretanto, negligenciar o alto número de ausentes na
votação, em torno de 30%. O recado do eleitor está
dado e é bastante direto e esclarecedor. Abster-se;
anular o voto ou simplesmente não se manifestar,
não ajuda em nada.
Vencedores serão aqueles que souberem entender
o que exatamente precisam nossos profissionais e
se dedicar a essa tarefa. Assim como é comum nos
brasileiros, os farmacêuticos votaram mais em pessoas,
por nelas acreditarem, do que em chapas a qual deveria
estar reforçando ideias de agrupamento em torno de
propostas consolidadas. Isso não aconteceu em ambos
os lados concorrentes.

Nenhum grupo na sociedade sobrevive isoladamente. Necessitamos de Conselhos e Sindicatos
fortes e criativos para não sermos engolidos por
outros grupos mais fortes. Vigília constante em
suas atuações como representantes dos profissionais farmacêuticos será o único caminho para a
indelével credibilidade da qual deve gozar qualquer
representante de categorias agindo de forma legal
e moral em todas as ações diárias no decorrer dos
próximos dois anos de mandato.
Por outro lado, cada vez mais o profissional
farmacêutico é entendido pela sociedade como
responsável pela elaboração, controle e dispensação de medicamentos atravessando toda uma
cadeia de conhecimento que se inicia nos primórdios
da pesquisa a partir de plantas medicinais e conclui
com o acompanhamento terapêutico perpassando
inúmeras outras atividades inerentes às suas ações
profissionais. Os conselheiros devem estar atentos
a isso e lutar diuturnamente para que todas essas
competências sejam realizadas com seriedade para
garantir a eficácia e a segurança no tratamento.
Há de se cobrar também, dos conselheiros, maior
proximidade com a academia local de formação
dos futuros profissionais, lutando contra formas
inadequadas e inseguras de transmissão do conhecimento e longe da prática das habilidades inerentes.
Parabenizando todos aqueles que participaram do
processo, elegendo ou sendo eleito, resta-nos a
esperança de, pelos próximos dois anos, ver uma
plenária ética, respeitosa, proativa e que tenham
propostas para o avanço da categoria deixando
de lado os conﬂitos pessoais. Que saibam separar
bem o legal do ilegal; o moral do imoral inaceitável em qualquer representatividade colegiada.
Que todos os eleitos respeitem o nosso voto, pois
somente nós teremos condições de reconduzi-los
ou retirá-los dessa confortável situação e, dois
anos passam muito rápidos.
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Gerência de orçamento,
Finanças e Contabilidade

► Padronização dos processos de pagamento,
atendendo à solicitação da Auditoria do CFF e a
Resolução/CFF nº 598
► Atendimento às solicit açõe s e suge stõe s
encaminhadas nos relatórios da Tomada de Contas
► Alinhamento junto à Gerência de Infraestrutura da
aplicação do Método da Média Ponderada referente
ao controle de estoques, em atendimento às Normas
de Contabilidade aplicadas ao Setor Público, conforme
O trabalho de toda equipe CRF/MG rendeu
frutos relevantes em 2017, que podem ser
comparados com o exercício de 2016 e
observados grandes percentuais de redução
do ano anterior para este ano em alguns
procedimentos adotados administrativamente.

Com o intuito de melhorar a gestão e atividades desempenhadas por todos os funcionários da Gerência de
Orçamento, Finanças e Contabilidade, foram realizadas algumas mudanças em 2017, acompanhadas por
treinamentos e muito diálogo.

Dentre as mudanças que foram realizadas pela
Gerência de Orçamento, Finanças e Contabilidade,
destacam-se:

► Atualização do Portal Transparência, atendendo ao
Acórdão 96/2016 do TCU
► Treinamentos, atualização e capacitação dos
funcionários
► Reuniões periódicas, visando sempre a melhoria
do trabalho em equipe e debates de temas relevantes

REDução DE:

Dentre estas ações adotadas que geraram
redução nos custos, citamos algumas despesas
que geraram economia para o Conselho:

Entre elas está a divisão das tarefas, que foi melhor estruturada, otimizando o ﬂuxo de trabalho, com novos
procedimentos, definidos em conjunto, com toda a equipe. Outra medida tomada foi o rodízio de funções,
compartilhando os saberes de todos, para todos. Dessa forma, os funcionários têm uma visão completa das
atividades que cada um desempenha no setor.
Os frutos dessas experiências têm sido colhidos
de forma positiva, com a melhoria significativa na
organização das atividades executadas e maior
envolvimento da equipe. Com essas mudanças
nos procedimentos, hoje todos os funcionários têm
ciência das funções desempenhadas pelo colega de
trabalho, o que facilita a execução das tarefas, com
mais assertividade.

o MCASP – Manual de Contabilidade Aplicada ao
Setor Público 7ª Edição

60% do serviço de divulgação e publicidade
8% dos serviços de energia elétrica
13% dos serviços de água e esgoto
22% dos serviços postais
5% dos serviços de impressão e encadernação.

*Dados de janeiro a setembro de 2016, comparando o mesmo período de 2017.

ContAS A RECEbER

► Amparados na Deliberação nº 002/2016 do CRF/MG e
nas Resoluções nº 533/2010 e 637/2016 do CFF, o Conselho
passou a ter mais autonomia e ﬂexibilidade nas negociações,
maior agilidade na solução de problemas, resultando em mais
credibilidade no serviço prestado
► Encaminhamento dos processos de cobrança com
pendências de localização dos sócios das empresas, pelo
PROCOB (Sistema de Cobrança)
► Intensificação nas negociações dos processos judiciais

ContAS A pAGAR E ContAbiliDADE

► Agilidade nos processos remetidos para serem executados
judicialmente

► Avanços nos procedimentos operacionais do setor de contas a pagar

► Rapidez no processo de cobrança de anuidades, o que
resultou no aumento de negociações e adimplência

► Melhoria nas pastas financeiras, que resultou em processos mais coesos, claros e concisos, para análise da
Comissão de Tomada de Contas e aprovação das contas pelo Plenário

► Melhoria na gestão do setor contas a receber, adequando-o
às normas do Tribunal de Contas da União

► Melhoria nos processos de pagamentos eletrônicos

► Negociações de débitos na Semana da Conciliação.
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CompoSição DA EquipE
Gerente Financeira: Nádia Naira Maciel
Costa
técnicos em Contabilidade: Eli Teodoro
da Silva Júnior; Elbena Noronha de Souza;
Maria Tereza Leal da Paixão Carneiro;
Sheila Domingues Alves e Vera Lúcia de
Paiva
Assistentes Administrativos: Claudia
Ferreira de Almeida; Priscila Cristini Silva e
Viviane Aguilar Faria
Estagiários: Alexandre Alves Eduardo e
Isadora Correia e Magalhães
menor Aprendiz: Felipe de Oliveira Mota

| Gerência de Orçamento, Finanças e Contabilidade |
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Em 2017, a Advocacia Geral,
juntamente com o Jurídico
do Conselho Federal, organizaram em Minas Gerais, o
primeiro Encontro Nacional
dos Advogados do Sistema
Conselho de Farmácia, trazendo
mais de 35 advogados de 22
estados, exatamente com a
intenção de promover formas
de valorizar o farmacêutico.

Advocacia Geral

O ano de 2017 foi marcado por diversas vitórias para os farmacêuticos de Minas Gerais, alcançadas por meio
de um esforço conjunto da diretoria com a Advocacia Geral.

Advocacia Geral em números

Composição
da Equipe

Uma das grandes conquistas para a profissão nos últimos anos passou pelas mãos do jurídico do CRF/MG.
Em setembro deste ano, foi publicada a decisão de um Recurso Especial, representativo de controvérsia,
que determina que, desde a edição da Lei 13.021/2014, não é mais possível a emissão de Certificado de
Responsabilidade Técnica por drogaria a técnico de farmácia.

Emissão de Certificado de
Responsabilidade Técnica por
drogaria: só para farmacêutico!
Conquista do CRF/MG

O recurso será aplicado em todo o Brasil graças
a uma iniciativa do CRF/MG, o que mostra que
fizemos a diferença para a classe farmacêutica
do país! O mesmo ocorreu quando se sedimentou
a competência dos Conselhos para fiscalizarem
os estabelecimentos farmacêuticos, que antes
era somente da Vigilância Sanitária.

Gerente:
Daniela Miranda
Duarte
Análise de Processos
Judiciais (correio e carga)

2944

1

Exercício 2017

2658

3

Exercício 2016

Andamento
Processual Ordinário

3363

Exercício 2017

3017

Exercício 2016

Atendimento ao Público

1805

Exercício 2017

1749

Exercício 2016

Ainda falando em vitórias, com a publicação
d a L e i 1 3 .0 21 /14 , a n e c e s s i d a d e d e
farmacêutico nos estabelecimentos hospitalares tem sido a maior luta do CRF/MG, com
vitórias significativas.
A Advocacia Geral do Conselho Regional de
Farmácia do Estado de Minas Gerais é responsável pelo acompanhamento dos processos
judiciais, em especial na busca incessante de
valorização da assistência farmacêutica e do
profissional farmacêutico. Somente no ano de
2017 foram mais de 1.800 atendimentos entre
e-mails, telefonemas e pessoas recebidas
no CRF/MG, e quase quatro mil processos
movimentados.

10
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Execução Fiscal

Recurso/Defesa/
Contrarrazões/Informações MS

*Valor total Executado

240

R$ 1.294.720,992

Exercício 2017

215

Exercício 2017

Exercício 2017

258

257

R$ 856.408,004

Exercício 2016

Exercício 2016

Exercício 2016

1 Dados até o dia 31/10/2017 | 2 Processos encaminhados para a Justiça até 30/10/2017
3 Dados até o dia 31/10/2016 | 4 Processos encaminhados para a Justiça até 30/11/2016

Advogados:
Bárbara Vieira
da Silveira;
Dilson Araújo de
Souza; Hélida
Marques Abreu
Silva; Manuela
Vasconcellos
Bandeira
Assistentes
Administrativos:
Alisson Loureiro
Pena e Leticia
Machado Lacerda
de Deus
Estagiários:
Christian Henrique
Ferreira Costa e
Sarah Mendes
de Almeida

| Advocacia geral |
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Assessoria Técnica

Entre as principais atividades realizadas em
2017 pela Assessoria Técnica, destacamos
os esforços em torno das capacitações. Esse
sempre foi um dos principais pilares da diretoria
que esteve à frente do CRF/MG nos anos de
2016 e 2017.

Ampliamos substancialmente o número de cursos e temas
abordados. Em 2017 somamos 88 eventos realizados, com
mais de 8.700 vagas abertas e 40.540 horas de treinamento, quando conseguimos contemplar gratuitamente
mais de 7.500 farmacêuticos e estudantes de farmácia.

Alfenas

Belo Horizonte

Diamantina

Divinópolis

Governador Valadares

Uberaba

Viçosa

Prescrifar Fitoterápicos - Belo Horizonte

Os cursos do Capacifar também seguiram com força total! Em 2016 oferecemos 48 cursos, e em 2017 foram
79, nas versões: Presencial, Interativo e Universitário.
Por meio de parcerias, realizadas com entidades farmacêuticas como a SOBRAFO (Sociedade Brasileira
de Farmacêuticos em Oncologia), Anfarmag (Associação Nacional de Farmacêuticos Magistrais), SBRAFH
(Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar e Serviços de Saúde) e AMF (Associação Mineira de Farmacêuticos), pudemos aprimorar e ampliar a oferta de capacitações em cada área.
O programa Capacifar Universitário também foi ampliado e estivemos em 2017 em mais de 15 Instituições de
Ensino Superior, levando cursos e palestras aos estudantes de farmácia de Minas Gerais.

2017

2016
CAPACITAÇÕES

48
8

O Prescrifar, curso em Prescrição Farmacêutica, criado em 2016,
foi sucesso absoluto, com turmas lotadas em todas as cidades
que passou. O êxito se repetiu em 2017 e a capacitação trouxe
conteúdos aplicados ao empreendedorismo farmacêutico e
dinâmicas de atendimento ao paciente. Inovamos também com
a realização do Prescrifar Fitoterápicos, com conteúdo voltado
para o cuidado clínico farmacêutico por meio do uso de plantas
medicinais.

12
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As cidades que receberam o Prescrifar
em 2017 foram Divinópolis (fevereiro),
Governador Valadares (março), Alfenas
(maio), Belo Horizonte (julho), Uberaba
(setembro), Viçosa (setembro), Diamantina
(outubro). Já o Prescrifar Fitoterápicos foi
ministrado em Belo Horizonte (março) e
Pouso Alegre (dezembro).

37.200
7.159

CAPACIFAR
PRESCRIFAR
MINUTOS DE TREINAMENTO
PARTICIPANTES

79
9
40.540
8.709
7.563

CAPACIFAR
PRESCRIFAR
MINUTOS DE TREINAMENTO
VAGAS ABERTAS
PARTICIPANTES

| Assessoria técnica |
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SEmAnA Do FARmACêutiCo

COMPARATIVO ENTRE O 13º E O 14º CFBMG

No início de 2017, entre os dias 17 e 20 de janeiro, realizamos na IBS/FGV a Semana do Farmacêutico, quando
oferecemos uma série de cursos e palestras que abordavam as principais áreas de atuação do profissional,
além encerrar com uma belíssima cerimônia que concedeu a medalha de honra ao mérito aos farmacêuticos
escolhidos diretamente pela categoria.

14º ConGRESSo DE FARmáCiA E bioquímiCA DE minAS GERAiS

Grade científica do 14° Congresso de Farmácia e
Bioquímica de Minas Gerais contou com 95 palestras,
cursos, minicursos, mesas-redondas e oficinas

Com apoio da comissão científica e comissões assessoras, desenvolvemos a grade de cursos e palestras
realizados durante o 14º Congresso de Farmácia e Bioquímica de Minas Gerais, pontuado por muitos como o
melhor evento científico farmacêutico realizado no estado nos últimos anos.
Foram oferecidas 95 palestras, cursos, minicursos, mesas-redondas e oficinas a quase 3 mil inscritos que
vieram de 700 municípios, de todo o país.

14
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FóRunS DE FARmáCiA ClíniCA - tEóFilo otoni E vARGinHA

AtEnDimEnto AoS FARmACêutiCoS

As duas edições do Fórum de Farmácia Clínica do
SUS também foram um sucesso. O intuito do evento
foi unir as principais entidades de saúde do estado
para apresentar e discutir a implantação e o aprimoramento dos serviços clínicos farmacêuticos nos
sistemas públicos de saúde.

A Assessoria Técnica é também responsável pelo
atendimento das demandas internas e externas do
CRF/MG que necessitam de análise e parecer técnico
científico, buscando sanar as dúvidas encaminhadas
por farmacêuticos de todo estado, assim como
auxiliar a diretoria na avaliação de normas, consultas
públicas, pareceres e resoluções que contribuem
diretamente na atividade do profissional.

Seguindo a temática, a grade científica proposta
contou com palestras, mesas redondas e oficinas,
ministradas por profissionais de renome. A primeira
edição do Fórum aconteceu em Teófilo Otoni, nos dias
6 e 7 de abril, e a segunda edição em Varginha, nos
dias 19 e 20 de outubro, as duas em 2017.

Dentre as atividades do setor, nesse ano de 2017 em
especial, por meio do trabalho e discussão conjunta

com diversos profissionais e representantes de
entidades ligadas ao setor hospitalar, foi elaborada
da Deliberação 001/2017, que criou o Programa
de Regularização da Assistência Farmacêutica em
Farmácias Hospitalares, projetando a assistência
farmacêutica integral em todos estado até 2020.
Juntamente à assessoria da diretoria, acompanhamos
diretamente o trabalho das comissões assessoras,
que discutiram e desenvolveram trabalhos em cada
área de atuação.

FOI POSSÍVEL TAMBÉM EVOLUIR:
Em Teófilo Otoni o evento contou com a participação do
presidente do CFF, Dr. Walter da Silva Jorge João

Em Varginha o presidente do CRF/MG Luciano Rena e as diretoras Júnia
Célia de Medeiros e Gizele Leal participaram dos dois dias do evento

Rumo CERto. FARmáCiA lEGAl
Promovemos, também, o projeto “Rumo Certo. Farmácia Legal!” em diversas cidades do estado. A capacitação,
ministrada pela diretora Júnia Célia de Medeiros, com o apoio do gerente do Setor de Fiscalização, Rodrigo
Mota, levou aos novos farmacêuticos informações sobre o Conselho de Farmácia, seus direitos e deveres,
dados sobre o mercado de trabalho e as diversas áreas que o farmacêutico pode atuar.
O Sinfarmig - Sindicado dos Farmacêuticos do Estado de Minas Gerais, também participou de algumas edições,
explicando para os farmacêuticos qual é o papel da entidade.
As cidades que receberam o “Rumo Certo. Farmácia Legal” em 2017 foram: Belo Horizonte, Juiz de Fora,
Montes Claros, Ponte Nova, Governador Valadares e Diamantina.

• Mais de 3 mil atendimentos
técnicos diretos, respondendo
dúvidas da classe farmacêutica
• Aprimoramos o conteúdo disponibilizado
na área técnica do site do CRF⁄ MG

• Encaminhamento de contribuição
na consulta pública 328/2017, que
prevê a regularização da aplicação de
vacinas em farmácias e drogarias.

CompoSição DA EquipE
Assessora técnica/Coordenadora de Capacitações: Danyella Domingues
Assistente Administrativo: Magaly de Freitas Leite
Estagiário: Gean Lucas Araújo Alves

Acompanhe o CRF/MG nas redes sociais!
Em uma das edições, em Belo Horizonte, o senhor
Mário fr Lima Colen foi homenageado
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Em Montes Claros o evento contou com o apoio do professor e integrante das
Comissões Assessoras de Ensino e Parlamentar do CRF/MG, Samuel Góes

| Assessoria técnica |
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Gerência Executiva

Algumas atividades desenvolvidas em 2016 e 2017:
► Coordenação de toda equipe gerencial no
desempenho das atividades administrativas,
orçamentárias e financeiras, gerando uma melhoria
nos procedimentos
► Integração entre as gerências

A Gerência Executiva é o braço direito da Diretoria dentro do Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais. O
acompanhamento de problemas administrativos e coordenação das gerências de cada setor são algumas das
suas responsabilidades.
Nos anos de 2016 e 2017 buscamos sempre pela excelência. Iniciamos 2016 com o intuito de aprimorar a
gestão, ampliando a oferta de eventos de capacitação e disponibilizando ferramentas tecnológicas atualizadas,
que permitiram que tivéssemos uma condução operacional com maior nível de previsibilidade, reduzindo
situações corretivas e puramente reativas.
Buscamos, ainda, avaliar melhor os riscos e desenvolver planos de ações adequados às oportunidades de
melhoria. Tais ações conferiram maior maturidade administrativa ao CRF/MG que, embora com as grandes
dificuldades enfrentadas pela classe farmacêutica, obteve resultados satisfatórios em 2017.

► Supervisão da elaboração, aplicação e atualização do Procedimento Operacional Padrão (POP),
que acarretou na melhoria dos trabalhos de todos
os funcionários
► Supervisão e organização de todo o expediente
interno do CRF/MG
► Supervisão e mobilização de toda equipe de
trabalho, por meio de atividades de conhecimento e
motivação
► Acompanhamento e revisão da elaboração de
atas de Reunião de Diretoria e Reuniões Plenárias
► Supervisão e coordenação dos atos deliberados
pela Diretoria e pelo Plenário
► Publicações no exercício de 2017, até 11/2017:
• Portarias: 79
• Deliberação de Diretoria: 02
• Deliberações de Plenário: 30

plAnEJAmEnto, ContRolE E RESultADoS

O Relatório de Gestão (RG), por exemplo, é uma
das demandas da Gerência Executiva para todos
os gerentes do CRF/MG. Nele contém a descrição
das práticas e resultados das ações planejadas,
desenvolvidas, executadas e respectivos resultados,
de forma a registrar o atual estágio em que a gestão
se encontra frente ao Modelo de Excelência da
Gestão (MEG).
Muitas autarquias utilizam o RG como insumo para
autoavaliação ou avaliação interna, visando identificar
o grau em que os seus processos gerenciais estão
gerando resultados para a área de abrangência e se
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► Supervisão e acompanhamento do cumprimento das Resoluções e atos normativos do
Conselho Federal de Farmácia quanto aos critérios
administrativos

esses resultados serão sustentados no futuro. As
orientações contidas nesse relatório servem para
apresentar uma rotina de elaboração e execução de
atividades gerenciais claras, simples e objetivas.

► Supervisão do Portal Transparência do CRF/MG
com a suas adequações para atender aos critérios
definidos pela Lei de Acesso à Informação nº
12.527/2011 e ao Acórdão 96/2016 do TCU

Para retratar o que ocorreu ao longo de 2017, vamos
apresentar um resumo das atividades desenvolvidas,
de supervisão e planejamento, estruturado em dez
setores: 1) Advocacia Geral; 2) Assessorias (Imprensa
e Marketing); 3) Assessorias (Diretoria, Técnica e
Administrativa); 4) Financeiro; 5) Fiscalização; 6)
Infraestrutura; 7) Recursos Humanos; 8) Registro; 9)
Tecnologia da Informação; 10) Seções.

► Implantação e super visão do Ser viço de
Informação ao Cidadão (SIC), que é uma importante
ferramenta para auxiliar o cidadão e o profissional
farmacêutico, com atualização das perguntas
frequentes; criação de mais um canal de denúncia;
publicação do Relatório das Atividades Fiscais e
Plano Anual de Fiscalização

► Elaboração e execução de visitas técnicas às
seções do Conselho, com a efetiva resolução de
problemas
► Visitas Técnicas realizadas em 2017:
• Seção norte de minas: orientação
a organização interna e avaliação de
desempenho dos funcionários
• Seção zona da mata: orientação e
organização interna, solução de fluxo de
documentos, avaliação de desempenho
dos funcionários, notificação de condomínio
sobre problema crônico em equipamento
locado
• Seção Sul de minas: participação na
Campanha do Uso Racional de Medicam e n t o s; v i s i t a té c ni c a à f ac ul d ad e;
orientação e organização interna e avaliação
de desempenho dos funcionários.
► Supervisão e diagnóstico dos problemas
administrativos relativos à Sede, propondo e
apresentando novos métodos de soluções
► Supervisão no desenvolvimento de projetos e
programas de melhorias no trabalho quanto aos
aspectos normativos, regulares e instrutivos.
Seus resultados podem ser acompanhados na
publicação do relatório de cada pasta gerencial
► Avaliação e análise das necessidades de
estagiários, nos diversos setores do CRF/MG,
onde cada um deles têm definido o planejamento de atividades desenvolvidas dentro de
um perfil adequado para o setor alocado
► Monitoramento dos dados estatísticos dos
serviços prestados e das ações desenvolvidas
pelo Conselho, o que acarretou numa melhoria
dos atendimentos
► Coordenação e acompanhamento da agenda
de trabalhos da diretoria
► Supervisão dos trabalhos executados na
realização dos eventos e congressos

| gerência executiva |
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► Coordenação do planejamento, preparação e estruturação do 14º Congresso de Farmácia e Bioquímica de
Minas Gerais, que apresentou resultados de avaliação
positivas e a confirmação de sucesso em público e em
qualidade técnica
► Apoio à Comissão Eleitoral Regional durante o
Processo Eleitoral de 2017, do CRF/MG
► Supervisão da elaboração do Manual de Padronização
de Atos Normativos, que define os critérios de elaboração
de todos os atos normativos

Alguns
números da
Gerência
executiva
em 2017:

79
poRtARiAS

► Acompanhamento e elaboração da
Avaliação de Desempenho dos funcionários
do CRF/MG, aplicando inclusive critérios de
autoavaliação

Serviço de Fiscalização

► Supervisão e elaboração do Treinamento Anual dos funcionários, com ênfase
no planejamento do atendimento para
2018
► Realização de quatro palestras para
graduandos de Farmácia.

publicações de:
2
DElibERAçÕES
DE DiREtoRiA

30
DElibERAçÕES
DE plEnáRio

Números contabilizados até 11 de dezembro de 2017

Na gestão 2016/2017, o Serviço de Fiscalização buscou inovar, com o intuito de oferecer um atendimento mais
próximo e orientativo. Nesses período foram em torno de 50 mil inspeções por ano, em todos os 853 municípios
do estado; cerca de 1.200 atendimentos anuais de denúncias recebidas e Blitze nas principais cidades do
estado, reforçando a responsabilidade legal do CRF/MG de fiscalização do exercício profissional farmacêutico.
Criamos o Projeto Fiscalização Interativa, com o intuito de aproximar o fiscal de toda a comunidade farmacêutica.
Foram realizadas, ainda, 40 palestras em faculdades, associações, e também o plantão farmacêutico nas Seções
Triangulo e Sul. Os fiscais participaram, ainda, ativamente de diversos eventos como representantes do Conselho.

pERFil DE ASSiStênCiA

O Farmacêutico Fiscal Julian Mendes Costa, ministrou, no dia 26
de outubro, palestra para os alunos do curso de Farmácia da FPM
- Faculdade Patos de Minas, na cidade que dá nome à instituição
Uma das palestras ministradas pelo gerente executivo, José Alves Torres Junior, foi para os alunos do curso de Farmácia da UFOP

CompoSição DA EquipE
Gerente: José Alves Torres Junior
Assistente administrativa: Marisa de Castro Vilas Boas
Assessora administrativa: Mariana Rodrigues Fonseca
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Implementamos uma nova
metodologia de fiscalização, por Perfil
de Assistência dos estabelecimentos,
mais justa e inteligente. De forma
pioneira, fizemos a divulgação do
Plano Anual de Fiscalização e dos
Relatórios de Atividade Fiscal, no
Portal Transparência, no site do CRF/
MG, além de sua aprovação por
Deliberação de Plenária, reafirmando
o compromisso da transparência
das ações de fiscalização desta
Autarquia.
| Fiscalização |
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O gerente do Serviço de Fiscalização, Luciano Alves,
ministrando o último treinamento do ano para os fiscais do
CRF/MG, de todo o estado, na sede, em Belo Horizonte

AçÕES intERnAS

ConFiRA outRAS AçÕES:

CompoSição
DA EquipE
Gerente:
Farmº. Luciano Rodrigo Alves

Inserção no site e redes sociais de artigos
relacionados ao Serviço de Fiscalização

O Serviço de Fiscalização desenvolveu várias ações internas, para melhoria dos processos. Entre elas está
a elaboração dos POPs (Procedimento Operacional Padrão), disponibilizados via plataforma WEB (área
restrita) para todos os funcionários do CRF/MG, inclusive para os fiscais; atualização das ferramentas de
trabalho para os fiscais via acesso restrito; implementação de um novo canal de comunicação – Gerencia
e Fiscais, via aplicativo de mensagem (smartphone), mais ágil e assertiva; atualização e modernização
de procedimentos internos; reorganização da Secretaria de Comissão de Ética, com o saneamento dos
processos atrasados e continuidade dos novos processos, com garantia do sigilo das informações.
Foram realizados seis treinamentos técnicos presenciais para os fiscais, abordando vários temas ligados à
profissão, com a participação de convidados externos.

ConFiRA mAiS AlGumAS AçÕES REAlizADAS noS AnoS DE 2016 E 2017

Lorem ips um dol or s it amet, cons ectetu r adipis cing elit,
s ed do eius mod tempor incididunt u t labore et dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam, quis nos trud exercitation ull amco laboris
nis i ut aliquip ex ea commodo cons equat.
Duis aute irure dolor in reprehenderit in vol uptate velit es s e cil lum
dol ore eu fugiat nul la pariatu r.
Excepteur s int occaecat cupidatat non proident, s unt in cu lpa qu i
officia des eru nt mollit anim id es t laborum.

Lorem ips um dol or s it amet, cons ectetu r adipis cing elit,
s ed do eius mod tempor incididunt u t labore et dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam, quis nos trud exercitation ull amco laboris
nis i ut aliquip ex ea commodo cons equat.
Duis aute irure dolor in reprehenderit in vol uptate velit es s e cil lum
dol ore eu fugiat nul la pariatu r.
Excepteur s int occaecat cupidatat non proident, s unt in cu lpa qu i
officia des eru nt mollit anim id es t laborum.

50.000

853

Municípios visitados

Atualização e modernização de procedimentos
internos do Serviço de Fiscalização, com
participação efetiva dos assistentes administrativos

Ações conjuntas realizadas com
vigilâncias Sanitárias locais

participação da Gerência na Comissão de
Processo Administrativo, Grupo Técnico, Junta
de Recursos Sanitários – VISA BH, Revisão
de Plano de Cargos e Salários do CRFMG

FARMÁCIA
Lorem ips um dol or s it amet, cons ectetu r adipis cing elit,
s ed do eius mod tempor incididunt u t labore et dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam, quis nos trud exercitation ull amco laboris
nis i ut aliquip ex ea commodo cons equat.
Duis aute irure dolor in reprehenderit in vol uptate velit es s e cil lum
dol ore eu fugiat nul la pariatu r.
Excepteur s int occaecat cupidatat non proident, s unt in cu lpa qu i
officia des eru nt mollit anim id es t laborum.

Inspeções anuais

Canal de comunicação do CRF/MG para
os farmacêuticos “in loco” (orientações
sobre projetos, informativos etc)

1200

Atendimentos realizados
devido a denúncias

Pioneirismo de aprovação do plano Anual de
Fiscalização por Deliberação de Plenária

Farmacêuticos Fiscais:
Alber to Álvaro Miranda
Moreira; Alexandre Fernando
Leal Almeida; Aline Fachetti;
André Vinícius Barbosa da
Silva; Andrea Rodrigues Gerra;
Andreza Kelly dos Santos;
Bruno Corrêa Souto; Bruno
M e n d o n ç a; C ar l o s C é s ar
Queiroz e Silva; Claudia Leite
de Araújo; Eliza de Matos
Bonfá; Erika Carvalho Nolli;
Isadora Pedroso Alves; Ivan
Stoupa Vieira; Jean Carlo Jadir;
Julian Mendes Costa; Leonardo
Barbára Corrêa; Luana Lopes
Ferreir a; Luc as Me deiro s
Arantes; Marcella Ataíde Brant;
Márcia Fernandes Dias; Osmar
Agostini Junior; Ricardos Assis
Borges
Assistentes Administrativos:
Diogo Carvalho de Andrade;
Fátima Aparecida B de Oliveira
Brier; Heitor Cândido Pereira;
Maria Ordália dos Santos
Costa; Farmª. Maria Cláudia
Moreira de Faria ( Secretaria
de Comissão de Ética)
Estagiária:
Cristiane Gil

SEUS DADOS ESTÃO ATUALIZADOS NO CRF/MG?
Confira agora mesmo. É rápido e fácil!

10

Blitze, nas principais
cidades do estado
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Palestras em faculdades, associações
e plantões farmacêuticos

6

Treinamentos técnicos
presenciais para os fiscais

Basta entrar no Acesso Restrito, no www.crfmg.org.br .
Depois, em Informações Cadastrais, clique em “Atualizar contato” e em “Atualizar endereço”.

| Fiscalização |
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inscrição e Registro
Podemos dizer que somos o coração do CRF/MG! O setor de
Inscrição e Registro, certamente, é o mais procurado pelos
farmacêuticos, tanto pessoas físicas como jurídicas, durante
todo o ano, seja pessoalmente ou por telefone. Por isso
estamos, a todo o momento, buscando novas soluções para
tornar o atendimento mais ágil e satisfatório.
Além dos atendimentos, em 2017 também participamos de
treinamentos, realizamos visitas de supervisão nas Seções do
interior de Minas Gerais e técnica no CRF/SP. E teve muito
mais. Confira!

RESolução
638/17 Do CFF
O Conselho Federal de Farmácia (CFF)
publicou em 06 de abril de 2017 novas
regras para inscrição de profissionais
e registro de empresas. Essa nova
Resolução revoga a Resolução 521/09
e traz mudanças importantes para
os profissionais farmacêuticos. Veja
alguns exemplos:
Ampliação do prazo de validade da inscrição provisória, que passa a ser de 12 (doze) meses
Possibilidade de reutilizar a carteira profissional e a cédula nos casos de reativação de inscrição
profissional
A idade mínima para obtenção de Inscrição Remida passa ser de 65 (sessenta e cinco) anos

AtEnDimEnto tElEFÔniCo

Alteração dos procedimentos para transferência de profissionais entre uma Regional e outra.
todos os formulários já estão de acordo com a nova Resolução e disponíveis no site do CRF/mG www.crfmg.org.br, no link Informações> Requerimentos e modelos

AmpliAção DE AtiviDADES pARA o FARmACêutiCo
O Plenário do CRF/MG aprovou quatro
novos tipos de pessoa jurídica, sendo um
deles o Instituto de Longa Permanência
para Idosos (ILPI), onde o CRF/MG irá
exigir no mínimo um Farmacêutico como
Diretor Técnico pelo estabelecimento.

No intuito de melhorar o atendimento telefônico, o CRF/MG instalou em 2017 um sistema de call center,
com quatro novos ramais para o setor de Registro. Preparamos, também, quatro novos colaboradores para
atenderem às demandas dos farmacêuticos que ligam na sede, no número (31) 3218-1023.
Entendemos que há ainda muito o que melhorar! E, para simplificar, orientamos os farmacêuticos que todas as
informações importantes e formulários podem ser encontrados no site do Conselho (www.crfmg.org.br). Outra
forma de contato para sanar dúvidas de Registro e Inscrição de profissionais é o e-mail registro@crfmg.org.br
Como resultados do novo sistema de call center, foram atendidas 14.852 ligações em 2017.
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Os outros dois são o Centro de Distribuição de Medicamentos e o Centro
de Distribuição de Medicamentos e
Correlatos, com exigência de assistência
farmacêutica durante todo horário de
funcionamento. Por ultimo, o Centro de
Distribuição de Correlatos, onde o CRF/MG
irá exigir no mínimo cinco horas semanais
de assistência farmacêutica.

Hoje temos cadastrados 59 tipos de pessoas jurídicas. A tabela
completa, com as exigências de assistência farmacêutica, você
encontra no site do CRF/MG, em Transparências> Deliberação
028/2016 do Plenário
| Inscrição e Registro |
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Evolução do número de inscrições de profissionais farmacêuticos
e do registro de empresas no CRF/mG desde 2012

pRoJEto Rumo CERto
Em 2017 foram feitos 11 eventos para
entrega de carteiras profissionais, com
358 farmacêuticos inscritos. Na oportunidade foi ministrada a palestra “Farmácia
Legal”, pela Diretora Secretária do CRF/
MG Júnia Célia de Medeiros, com o
apoio do gerente do Setor de Inscrição e
Registro, Rodrigo Mota.
Para saber se sua carteira profissional
está disponível para entrega, basta entrar
em contato com o setor de Registro, no
e-mail: registro@crfmg.org.br
Entrega de carteiras, realizada em Belo Horizonte pela diretora do CRF/MG Júnia Célia
de Medeiros, e pelo gerente do Setor de Inscrição e Registro, Rodrigo Mota

23.900

23.159
15.853

2017

22.209
15.596

21.318
15.265

2016

2015
Pessoa Física

20.405
14.928

2014

18.943
14.741

2013

14.222

2012

Pessoa Jurídica

CompoSição DA EquipE
Gerente: Rodrigo Mota Ribeiro
Analista Farmacêutico: Waltovânio Cordeiro de Vasconcelos

viSitAS téCniCAS

Assistentes Administrativos: Ana Paula de Moura; Dalton Bruno Alves dos Santos; José Antônio
de Sousa; Nilson Assis Reinaldo Ribeiro de Meireles e Wanderson Lacerda de Deus

O gerente do serviço de registro Rodrigo Mota Ribeiro realizou visitas de supervisão e treinamento nas seções
de Pouso Alegre e Juiz de Fora e uma visita técnica no CRF/SP para troca de experiências e ajuste de procedimentos que interferem nos dois estados.

Estagiários: Gabriela Ferreira Cordeiro, Madrilene Phaifer Soares de Oliveira e Viviane Alves Jorge
menor Aprendiz: Vitória Cristina Rodrigues dos Santos

Alguns números
Confira alguns números do Setor de Inscrição e Registro em 2017, que mostram um pouco do serviço administrativo realizado.

1.476

16.114

Transferências

Certidões de Regularidade
Técnica expedidas

107
Inscrições transformadas

888
Cancelamento de inscrição

7.949
Atendimentos presenciais

em Remidas

871

26

322

Inscrições de Farmacêuticos

1.116

Inscrições reativadas

Registro de estabelecimentos

265
Inscrições por transferências

471
Cancelamento de registro
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de estabelecimentos

4.274

Ofícios expedidos

NÃO CONSEGUIU
VOTAR?
Você tem até o dia 10 de janeiro
de 2018 para preencher o
formulário de justificativa no
https://www.votafarmaceutico.org.br
As justificativas das razões do impedimento
serão avaliadas pelo Plenário do CRF.
O farmacêutico que não votar ou justificar
o voto está sujeito ao pagamento de multa
equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor da anuidade
do exercício (art. 7º § 2 da Resolução 604/14 – Regulamento Eleitoral)

| Inscrição e Registro |
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PAC
Até 2015 os processos administrativos do CRF/MG não eram numerados,
o que dificultava seu controle e localização. Para solucionar esse problema
criamos o PAC (Procedimento Administrativo de Compras), para as compras
diretas. Agora todos eles passam pela abertura do processo e pela aprovação
jurídica, financeira e da Diretoria.

Imóveis
Após análises, conseguimos reduzir custos com aluguel, devolvendo espaços
ociosos que estavam locados. Essa ação gerou uma economia de mais de R$
12 mil por ano ao CRF/MG.

Gerência de Infraestrutura
Veículos
Com o objetivo de aperfeiçoar e atualizar os processos, foram vários os desafios e modificações realizados este
ano na Gerência de Infraestrutura. Hoje, o setor está mais organizado, cumprindo à risca as determinações do
Tribunal de Contas da União, e as medidas administrativas adotadas resultaram em economia para o Conselho.

Outra economia significativa veio com a devolução de veículos locados, que
não estavam sendo usados. O resultado é uma economia de R$ 26 mil por
ano.

Confira algumas das principais atividades que desenvolvemos em 2017.

28

Comissão Permanente de Licitação

Serviços de Limpeza

Criamos uma nova Comissão Permanente de Licitação, que tem mantido
uma rotina de reuniões e decisões colegiadas sobre os processos, todas
registradas em atas. A economia em 2017 é de mais de R$ 205 mil.

Estudamos o contrato com a empresa que realiza os serviços de limpeza do
CRF/MG e solicitamos várias readequações. Com isso, conseguimos uma
economia de R$ 25 mil por ano.

Impressões

PMGI

Com o apoio do setor de Tecnologia da Informação, implantamos o serviço de
Outsourcing de Impressão, em áreas chave do CRF/MG, para maior economia,
controle e agilidade nos serviços internos. A nova ferramenta vai gerar uma
economia anual de R$ 30 mil.

Desenvolvemos e implementamos o Programa de Melhoramento da Gestão
Interna (PMGI). O objetivo é identificar e organizar as ações administrativas do
CRF/MG, com foco na racionalização da utilização dos recursos públicos, por
meio de um planejamento estratégico.

| BALANÇO DE GESTÃO 2016/2017 |
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14º ConGRESSo DE FARmáCiA E bioquímiCA DE minAS
GERAiS

Gestão de tecnologia
de informação

Por meio de um esforço, que envolveu todos os setores do CRF/MG,
conseguimos contribuir de maneira significativa para a realização organizada
do 14º Congresso de Farmácia e Bioquímica de Minas Gerais. As licitações,
por exemplo, foram feitas com prazos elásticos, facilitando o trabalho de
todos. Também conseguimos realizar os contratos com os patrocinadores
com antecedência.

EConomiA AnuAl DE:

licitações

R$ 205 mil

Aluguéis de imóveis

R$ 12 mil

Aluguéis de veículos

R$ 26 mil

Serviço de limpeza

R$ 25 mil

impressões

Muitos foram os desafios da Gestão de Tecnologia de Informação em 2017. As demandas foram diversas,
sempre na busca por melhorias para os farmacêuticos do estado. E para que cada necessidade fosse atendida
com qualidade, nossa equipe teve a oportunidade de, também, participar de treinamentos internos e externos,
alguns fora de Minas Gerais.

Confira algumas
dos principais
trabalhos que
realizamos em 2017

Aplicativo Agenda CRF/mG

Gerente: Wallan Araújo Camelo
Assistentes Administrativos: Cintia Grazielle Nunes Amaral; Geneci Rodrigues da
Silva; Rachel Ade Coimbra; Leandro Gomes de Paula e Soraya Ribeiro Oliveira
Auxiliar Administrativo: Flávio Patrocínio Silva
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Em 2016 colocamos o novo site institucional do CRF/MG
no ar. Já em 2017 continuamos aprimorando a página, com
algumas ampliações de seções e da área administrativa.

Hotsite do 14º Congresso de Farmácia
e bioquímica de minas Gerais

R$ 30 mil

CompoSição DA EquipE

Ampliação do site institucional

Tamb ém em 2016 criamo s o
aplicativo A genda CRF/MG. O
intuito é que, a cada Congresso,
ele seja customizado para o evento.
Foi o que fizemos neste ano, para
o 14º Congresso de Farmácia e
Bioquímica de Minas Gerais. A
novidade foi a inserção de anúncios
dos patrocinadores do evento.

Grandes projetos do Conselho pedem sempre canais
de comunicação exclusivos e mais completos. Por isso,
num trabalho conjunto com o setor de Comunicação,
desenvolvemos hotsites para esses projetos. Um deles
foi do 14º Congresso de Farmácia e Bioquímica de Minas
Gerais, o segundo maior da área da saúde do país.

Sisplag
C r i am o s o S i s t e m a d e P l an ej am e n t o e G e s t ã o
Estratégica (SisPlag), para melhor gestão estratégica do
CRF/MG. O sistema auxilia na criação de indicadores e
métricas para tomada de decisões.

| Gestão de Tecnologia de Informação |
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Portal da Transparência

Outsourcing de Impressão

Sistemas administrativos web

Servidores de serviços

Melhoramos o Portal da Transparência, realizando a
ampliação das suas funcionalidades. O intuito foi tornar
mais fácil a consulta à prestação de contas do CRF/MG,
uma vez que lá estão as principais decisões do dia a dia
do Conselho: financeiras ou administrativas, que são
do interesse de todos, em especial, dos farmacêuticos
inscritos neste Conselho.

Implantamos o Ser viço de
Outsourcing de Impressão, em
áreas chave do CRF/MG, para maior
economia, controle e agilidade nos
serviços internos.

Desenvolvemos e atualizamos os Sistemas/Módulos
Web de Comunicado de Ausência, Atendimento
Remoto, Bancos de Horas, Área Administrativa, Área do
Farmacêutico, Área da Empresa, Eventos, Congressos,
Relatórios específicos para as Gerências e Apoio
Administrativo, entre outros.

Os sistemas operacionais dos
ser vidores e redistribuição de
cargas de processamento, memória
e armazenamento nos ser vidores
t amb ém for am mo der niz ado s e
atualizados.

Sistemas administrativos locais

Licenciamentos
Também realizamos o licenciamento e customização de sistema para Governança em Tecnologia da
Informação, em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo Tribunal de Contas da União.
Licenciamos, ainda, para utilização no setor de Infraestrutura, o Sistema de Compras, Contratos e
Licitações (SICCL), da empresa Implanta Informática, além do Sistema para Segurança da Rede Interna
e comunicação pela Internet, através de firewall e softwares de monitoramente de vírus e malwares.

Plataforma do sistema SisCRF

Hotsite do Profarminas

O Sistema Único Integrado (SisCRF)
está passando por uma migração.
Em parceria com o C onselho
Federal de Farmácia e com outros
Conselhos Regionais de Farmácia
desenvolvemos o Sistema Único
Integrado - Farmasis. O projeto
ainda está em fase de implantação.

O programa de benefícios exclusivo para os farmacêuticos
registrados do CRF/MG também foi reformulado. Com
o apoio do setor de Comunicação o hotsite ganhou cara
nova, ficando muito mais fácil de navegar e de encontrar
os parceiros cadastrados.

Os aplicativos móveis, tais como
SisFisc e CRF/MG, foram atualizados.

Armazenamento em Rede

Serviço de Telefonia e Internet

Reorganizamos os ser vidore s
e storages para otimização do
armazenamento de arquivos, além
de reorganização de permissões,
nomenclaturas e localização das
pastas da rede interna.

Um novo serviço de telefonia móvel e fixa foi contratado,
além da troca dos aparelhos celulares. Após licitação o
CRF/MG passou a ser atendido pelas operadoras TIM e
Algar Telecom. Ampliamos e trocamos, também, o link de
dados para conexão à Internet, na Sede e Seções.

Procedimento Operacional Padrão (POPs)
Sistema de Processos Administrativos Eletrônicos

Aplicativos Móveis

Atualizamos e ampliamos as funcionalidades dos sistemas administrativos locais (desktop), tais como
SisCRF, TransDoc e SIGEDI, além do módulo GED do Setor de RH, Cadastros de Pessoas Físicas,
Jurídicas, Requerimentos, Certidões, Ofícios, Protocolos, Atendimentos, Relatórios para Gerências e
Apoio Administrativo, entre outros.

Outra ferramenta criada foi o Sistema de Processos
Administrativos Eletrônicos dos processos administrativos internos, com o projeto e desenvolvimento de novos
módulos, integração e migração de dados. O projeto está
em fase de implantação.

Reorganizamos e uniformizamos também os procedimentos operacionais adotados pelos departamentos
do CRF/MG, que foram descritos em POPs por meio de um sistema web. O uso dos POPs possibilitou a
padronização e transferência do conhecimento entre os funcionários, gerências e diretoria, com maior
agilidade e segurança nas informações.

Composição da equipe:
Sistema de Ensino Virtual à Distância
Os farmacêuticos vão poder contar, em breve, com o Sistema de Ensino Virtual à Distância. A demanda
partiu da Diretoria e vai contemplar farmacêuticos e estudantes, que poderão realizar diversos cursos
oferecidos gratuitamente pelo CRF/MG sem sair de casa, por meio de qualquer dispositivo móvel
(computador, tablet e celular).
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Gerente de Tecnologia da Informação: Décius Vinícius Mota Pereira
Desenvolvedores Web: Elias Cássia Cassiano e Luiz Rui Matos Brandão
Operadores de Computador: Lucas Alcântara Pereira; Lúcio Ney
Domingos de Oliveira e Sílvio Renato Corrêa Júnior
Assistente Administrativo: Alexandre Silveira

| Gestão de Tecnologia de Informação |
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Assessorias
de imprensa e
marketing

Foram muitos os desafios das Assessorias de
Imprensa e Marketing nos anos de 2016 e 2017. O
setor trabalhou intensamente e buscou inovar em
suas ações, para levar aos farmacêuticos de todo o
estado informações precisas e de relevância, bem
apuradas e redigidas.

AmpliAção
Nesses últimos dois anos ampliamos os canais de
comunicação, para que as informações chegassem
ao maior número possível de farmacêuticos. Fizeram
parte dessa expansão a criação de contas nas redes
sociais onde o CRF/MG ainda não estava presente: o
Instagram (instagram.com/crfmg) e o Twitter (twitter.
com/CRFminas).
O WhatsApp, atualmente uma das formas mais
populares das pessoas se comunicarem, também
começou a ser muito utilizado por nós. Desde 2016
todas as principais informações são enviadas por ele.
E para cada canal, peças são desenvolvidas especificamente para cada um deles, com os formatos
recomendados.
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página do CRF/mG no twitter, criada em 2016:

Somos o apoio de todos os setores do CRF/MG,
produzindo materiais gráficos; entendendo e
divulgando para os farmacêuticos as principais
mudanças, conquistas, cursos e avisos; criando
e organizando campanhas; envolvendo pessoas;
transformando projetos em realizações.

inovAção
Os farmacêuticos, não só de Minas Gerais, mas de
todo o mundo, passaram a poder assistir a todas as
Plenárias do CRF/MG, ao vivo, pela nossa página
no Facebook (facebook.com/crfminas). Fomos
o primeiro de todos os Conselhos Regionais de
Farmácia a fazer a transmissão, e seguimos sendo
os únicos.
Dessa forma, aqueles que não conseguem participar
presencialmente das reuniões podem acompanhar,
na íntegra, tudo o que é discutido e deliberado nas
Plenárias. Além de assistirem, as pessoas também
participam, enviam seus comentários, sempre com
respostas, seja dos diretores, dentro da própria
Plenária ou no próprio comentário.
As pautas das reuniões Plenárias também passaram
a ser publicadas na íntegra, antes da realização das
mesmas, no site e Facebook do CRF/MG.

| Assessorias de Imprensa e Marketing |
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Site do CRF/mG após as alterações:

mElHoRAnDo o quE ERA bom
Tudo que existe pode sempre ser aprimorado. Pensando nisso e atendendo às solicitações dos farmacêuticos,
buscamos melhorar várias das ferramentas que o CRF/MG já possuía. Confira algumas das mudanças que
conseguimos realizar.

FARmáCiA REviStA
Demos uma nova cara para a Farmácia
Revist a, que ganhou formato mais
moderno. Antes ela era grampeada e,
desde a edição número 55, de setembro
de 2016, pas sou a ter a lombada
quadrada. A alteração não gerou custos
extras na produção.

nEWSlEttERS
SitE
Em 2016 criamos um site novo, com
design moderno e limpo, destacando
o que é mais impor tante para o
farmacêutico. Sanamos alguns problemas
do site anterior, como a sobreposição de
banners, grande poluição visual e até o
botão de busca, que não funcionava.

Site do CRF/mG antes das alterações:

As principais notícias da área da saúde e informações do CRF/MG passaram a ser enviadas todas as sextas-feiras, via Newsletter, para os farmacêuticos que se cadastraram para receber o informativo.
A publicação eletrônica também passou por mudanças em seu layout. Com o apoio da Tecnologia da Informação,
criamos um formato mais amigável e bonito, incentivando à leitura.

Em 2017 a nova página seguiu ganhando
melhorias e sendo alimentada diariamente, com notícias importantes, como
resoluções do Conselho Federal de
Farmácia (CFF) e da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa); novidades
diversas da área da saúde; cursos e muito
mais.
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bAnCo DE EmpREGoS
Atendendo a uma demanda dos farmacêuticos, que participaram e deram sugestões por meio de uma Pesquisa
de Opinião realizada pelo CRF/MG, a ferramenta de banco de empregos Teia foi reativada.
Reafirmando a parceria entre o CRF/MG e o Sindicato dos Farmacêuticos de Minas Gerais (Sinfarmig), a
ferramenta passou a ser administrada pelo sindicato e alimentada com vagas que também são encaminhadas
pelo Conselho. A consulta e candidatura às vagas é aberta a todos os farmacêuticos. Para acessá-las basta
entrar no site do Sinfarmig (www.sinfarmig.org.br).

agora é
EMPREFARMIG
Parceria entre o CRF/MG
e Sinfarmig amplia o banco
de empregos para farmacêuticos

pRoFARminAS
O programa de benefícios ganhou novos importantes parceiros, como a Fundação Getúlio Vargas e a Una.
Também reformulamos a marca e o hotsite (www.crfmg.org.br/profarminas) que, assim como o site do CRF/MG,
ganhou design mais moderno, com menu de fácil navegação. A busca pelos parceiros também ficou mais fácil.
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CAmpAnHAS pRESEnCiAiS E FóRunS
Para que um evento se concretize, várias são as etapas pelas quais ele precisa passar: a concepção de seu
conceito, a criação da identidade visual, de materiais de divulgação, contatos com parceiros e fornecedores,
além da própria execução.
Nesses dois anos as Assessoria de Imprensa e Marketing do CRF/MG participaram ativamente da organização
e execução de todas as ações. Abaixo citamos os principais.

SEmAnA Do FARmACêutiCo
No período de 17 a 20 de janeiro de 2017 o CRF/
MG realizou a Semana do Farmacêutico. Toda a
preparação teve início muito antes, no ano anterior,
quando fizemos uma consulta com os farmacêuticos, que indicaram profissionais para receberem
a Comenda do Mérito Farmacêutico, dentro do
evento. No total, 13 profissionais, de todo o estado,
foram homenageados.
E para o evento e as comemorações do Dia do
Farmacêutico, a Imprensa e o Marketing produziram
uma série de materiais. Entre eles estavam a
veiculação de busdoor; campanha em rádio;
medalhas; certificados; peças para as redes sociais;
divulgação dos cursos; organização do cerimonial;
cobertura, com publicação em tempo real de tudo o
que aconteceu durante o evento; divulgação no site
e redes sociais e atendimento à imprensa.

| Assessorias de Imprensa e Marketing |
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iv EnContRo DAS ASSoCiAçÕES
FARmACêutiCAS DE minAS GERAiS
Visando ampliar a representatividade dos farmacêuticos nas
diversas regiões do estado, o CRF/MG realizou no dia 27 de maio
de 2017, o IV Encontro de Associações de Farmacêuticos de
Minas Gerais, na sua Sede, em Belo Horizonte.
O objetivo do encontro foi incentivar a criação de novas
associações e apoiar as já existentes para que o trabalho delas
resulte no fortalecimento, na união e na valorização da categoria.
Para o evento desenvolvemos uma marca e uma cartilha,
com orientações básicas sobre como criar uma associação
farmacêutica. Além disso, desenvolvemos material de divulgação,
como peças para todos os canais de comunicação online.
Também fizemos a cobertura fotográfica e jornalística.

Pela união e fortalecimento
da profissão farmacêutica!
Dia 27 de maio, das 9h às 17h
Local: Sede do CRF/MG,
à rua Urucuia, 48, Floresta, BH
Realização:

SEmAnA DA ConCiliAção
Em mais uma iniciativa inédita da Gestão 2016/2017 do CRF/MG, foram realizadas duas edições do Conciliar
- Semana de Conciliação do CRF/MG. O intuito foi incentivar farmacêuticos e empresas a regularizarem suas
pendências financeiras.
Conforme estabelece as Resoluções do CFF nºs 533/210 e 637/2016, que dispõe sobre o programa de
parcelamento das receitas previstos nos artigos 26 e 27 da Lei Federal nº 3.820/1960, o farmacêutico tem o
direito de negociar seus débitos junto a Autarquia. E, durante as duas edições do evento, que aconteceram de
24 a 28 de abril e de 18 a 22 de setembro, condições especiais foram oferecidas, como descontos em multas
e juros de até 99% sobre os débitos.

i E ii FóRunS DE FARmáCiA ClíniCA no SuS
O Fórum de Farmácia Clínica no SUS foi mais uma iniciativa inédita da Gestão 2016/2017 do CRF/MG.
O evento aconteceu em 2017 e contou com duas edições. A primeira foi realizada em Teófilo Otoni, nos
dias 6 e 7 de abril, com a participação do presidente do Conselho Federal de Farmácia, Dr. Walter da
Silva Jorge João. Em outubro, nos dias 19 e 20, foi a vez de Varginha receber o Fórum. Todas as duas
edições contatam com palestrantes renomados, sempre com auditórios lotados.

Para a ação criamos uma marca, além de material impresso, peças e textos explicativos para todos os canais
de comunicação do Conselho.

Para o evento criamos uma marca, que de uma edição para a outra teve alteração apenas na cor e no
nome da cidade em que foi realizado. Também fizemos ampla divulgação para a imprensa e em todos
os nossos canais de comunicação, com o desenvolvimento de peças para cada um deles. Certificados
foram disponibilizados a todos os participantes. O cerimonial também ficou por nossa conta, além do
convite às autoridades.
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tRAGA DE voltA

uSo RACionAl DE mEDiCAmEntoS
Tanto a edição de 2016, quanto a edição de 2017,
da Campanha pelo Uso Racional de Medicamentos, foram grandiosas. Respectivamente
13 e 15 cidades receberam ações do CRF/MG,
durante todo o mês de maio, sempre com o apoio
de faculdades e universidades. Elas aconteceram
em espaços públicos como rodoviárias, porta de
hospitais e praças.
Para cada ano foi criada uma identidade visual. Em
2016 um ilustrador fez as imagens que entraram
em toda a campanha, seguindo o perfil definido
por toda a equipe de comunicação e com acompanhamento atento dos designers. Já em 2017, a
imagem de uma farmacêutica foi a escolhida para
estampar a campanha.
Nas duas oportunidades desenvolvemos folders
para serem distribuídos para a população;
cobertura fotográfica e jornalística; peças e textos
explicativos para todos os canais de comunicação
do Conselho; envio de sugestão de pauta para a
imprensa, entre outros. Também fizemos toda
a organização e logística do evento, para todo o
estado.

Campanha de 2016, na Rodoviária de Belo Horizonte

Para o Traga de Volta, as Assessorias de Imprensa
e Marketing desenvolveram uma série de materiais.
O primeiro desafio foi reformular a marca existente,
dando uma cara mais moderna. Na sequência,
um hotsite (www.cr fmg.og.br/tragadevolta) foi
desenvolvido. Lá, população e interessados em
participar do programa, têm todas as informações.
Por ele é possível, também, preencher um formulário
e enviar a documentação necessária para aderir ao
programa.
Campanha de 2017, também na Rodoviária de Belo Horizonte

pEçAS DiGitAiS

Campanha de 2016
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O Programa visa promover, em parceria com
farmácias, drogarias e outros serviços de saúde,
alternativas para que a população descarte seus
medicamentos vencidos ou não utilizados. E que
todas as farmácias possam agregar aos seus resíduos
para descarte, os produtos entregues pela população.
Com isso, ganham o meio ambiente; reduzindo a
contaminação da água e do solo pelas substâncias
químicas presentes nos medicamentos; a farmácia,
que fideliza sua clientela, e toda a população, ao
serem evitados acidentes e contaminação pelo uso
ou descarte indevido de medicamentos.

Na semana do dia 25 a 30 de setembro de 2017, o
CRF/MG, com o apoio de diversas faculdades, universidades, prefeituras, farmácias e drogarias, levou o
Programa Traga de Volta para 12 cidades: Alfenas,
Belo Horizonte, Caratinga, Divinópolis, Governador
Valadares, Ipatinga, Itajubá, Juiz de Fora, Montes
Claros, Teófilo Otoni, Ubá e Uberlândia.
Centenas de pessoas participaram das ações, que
aconteceram em dois momentos: o primeiro, com
a coleta de medicamentos vencidos em pontos de
coleta dentro de faculdades e universidades, no
período de 25 a 29 de setembro; e o segundo, com
ações em espaços públicos, no dia 30 de setembro,
também com apoio de faculdades, universidades e
prefeituras.
Tudo foi amplamente divulgado para a imprensa;
criadas peças e textos explicativos para todos os
canais de comunicação do Conselho; cobertura
fotográfica e jornalística; entre outros.

Um amplo material gráfico foi criado, entre eles
cartaz, folder, banner, adesivo, flyer e artes para
colete e camisa. Tudo disponível para download no
site do Traga de Volta.

Campanha de 2017
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Encontro Nacional dos Advogados dos CRF’s
O CRF/MG, em conjunto com o Conselho Federal de Farmácia (CFF), promoveram o Encontro Nacional dos
Advogados dos CRF’s, em 06 de julho de 2017, em sua Sede, em Belo Horizonte. O evento contou com a participação do presidente do CFF, Dr. Walter da Silva Jorge João, bem como os diretores do CRF/MG.
Para o evento criamos a identidade visual, crachás, peças para redes sociais, certificados e realizamos a
cobertura do evento, divulgada em todos os canais de comunicação do CRF/MG.

Nos dias 10, 11 e 12 de agosto de 2017 o CRF/MG
realizou o 14º Congresso de Farmácia e Biquímica
de Minas Gerais, no Minascentro, em Belo
Horizonte. A organização e trabalho de criação
começou com mais de um ano de antecedência,
quando foi montada a Comissão Organizadora,
da qual as assessoras de Imprensa e Marketing
faziam parte.

Para conseguirmos viabilizar o evento, o Marketing
foi em busca de apoiadores, patrocinadores e
também de empresas interessadas a marcarem
presença com estandes. Como resultado tivemos
expositores de todo o país, sorteios de diversos
prêmios para os congressistas e uma série de
serviços gratuitos oferecidos durante todos os
dias do evento.

A primeira demanda foi a criação da marca e toda
a sua identidade visual. Após muitas pesquisas,
e seguindo o tema do evento “Farmacêutico
no cuidado à saúde do indivíduo, da família e
da comunidade”, foi desenvolvida uma forma
orgânica, que remetia a movimento e convergência, passando a ideia de acolhimento.

Um hotsite (www.crfmg.org.br/congresso) foi
criado. Nele todas as informações do evento
eram disponibilizadas e atualizadas constantemente. Por ele era possível consultar toda a grade
científica, fazer a inscrição e, com a conclusão
do evento, fazer download do certificado de
participação.

Na sequência iniciamos a produção de todos os
materiais de divulgação: peças para redes sociais,
banners para site, flyres, folders, marcadores,
cartazes e uma infinidade de outras peças.
Também especificamos vários dos itens para
licitações referentes ao congresso.

Para o Congresso também criamos todas as
sinalizações com totens, lonas, fundos de
palco, pórticos, banners e outros. O evento foi
amplamente divulgado para a imprensa e todos os
veículos de comunicação do CRF/MG.

14º Congresso de Farmácia e
Bioquímica de Minas Gerais

Estande do CRF/MG no 14o Congresso de Farmácia e Bioquímica de Minas Gerais
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Todas as lonas, fundos de palco, banners e demais elementos
de comunicação visual foram criados pelo setor
| Assessorias de Imprensa e Marketing |

45

outRoS mAtERiAiS

DivulGAção DE CuRSoS DivERSoS, Como CApACiFAR E pRESCRiFAR

CARtilHA
Cartilha sobre “A importância do Farmacêutico do
SUS - Suas competências e atribuições nas ações
de saúde pública e na assistência farmacêutica”.

FolDER DA ComiSSão
ASSESSoRA DA mulHER

FolDER DA ComiSSão ASSESSoRA
DE FARmáCiA ClíniCA

CAmpAnHA onlinE - o FARmACêutiCo SAbE E poDE FAzER

CApACiFAR onlinE

Outra ferramenta desenvolvida pela Tecnologia da Informação, e que teve a contribuição da Comunicação para o
desenvolvimento da marca, foi a plataforma de capacitação de cursos rápidos de Ensino a Distância do CRF/MG.
A ferramenta já está no ar, na Área Restrita, dentro do site do CRF/MG.
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Assessoria da
Diretoria

outRAS CAmpAnHAS onlinE

3º ConGRESSo minEiRo DE FARmáCiA

O trabalho da Assessoria da Diretoria vai muito além das demandas do presidente, vice-presidente e diretoras.
Como apoio deles as incumbências dentro do Conselho, durante os dias em que não estão presentes
pessoalmente na Autarquia, abraçam diversas outras atividades.
Nesses dois anos, várias foram as demandas. Uma delas foi ser suporte para aproximar os farmacêuticos e
instituições do Conselho e dos diretores: agendando reuniões, participando e os representando quando não
era possível a presença deles, e respondendo questões relativas ao CRF/MG. O encaminhamento de todas
as solicitações foram feitas com o máximo de detalhamento, buscando sempre uma forma de atendê-las da
melhor forma.

Em setembro de 2016 realizamos, em
Juiz de Fora, em parceira com a UFJF, o
3º Congresso Mineiro de Farmácia. Para
o evento criamos a marca e identidade
visual. Na sequência, em parceria
com a Tecnologia da Informação,
desenvolvemos um hotsite, que era
atualizado constantemente por nós,
com informações do evento.

Foram criados diversos materiais de divulgação como
peças para redes sociais, banners para site, ﬂyres, folders e
cartazes. Especificamos, ainda, vários dos itens para licitações
referentes ao Congresso. Todas as sinalizações com totens,
lonas, fundos de palco, pórticos, banners e outros também
foram criados pela Comunicação.
O evento foi amplamente divulgado para a imprensa e todos
os veículos de comunicação do CRF/MG.

CompoSição DA EquipE
Assessora de imprensa: Margarida Oliveira
Assessora de marketing: Marla Domingos
Designres Gráficos: Amanda Coimbra; Héllen Cota e Pedro Godoy
Estagiária de Jornalismo: Mariana Fernandes
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A contribuição na organização de eventos do CRF/MG também foi uma das demandas. Dentro do possível, e
em conjunto com as Assessorias de Imprensa e Marketing, buscamos parcerias e entramos em contato com
autoridades, para que eventos como a Solenidade da entrega da Comenda do Mérito Farmacêutico; Fóruns
de Farmácia Clinica no SUS, em Teófilo Otoni e Varginha; 3º Congresso Mineiro de Farmácia; IV Encontro das
Associações de Farmacêuticos de Minas Gerais; “Projeto Rumo Certo. Farmácia Legal”; 14º Congresso de
Farmácia e Bioquímica de Minas Gerais, dentre outros, fossem sempre um sucesso.

ComiSSÕES ASSESSoRAS

Criadas para dar suporte técnico
à diretoria, estudando, opinando,
desenvolvendo e propondo melhorias
nas áreas de atuação da farmácia, a
coordenação de todas as Comissões
Assessoras foi responsabilidade da
Assessoria da Diretoria.
O agendamento e par ticipação
nas reuniões, convocações, atas e
demais processos administrativos
referentes a elas também ficavam
sob responsabilidade dessa
Assessoria.
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49

BALANCETE PATRIMONIAL DE VERIFICAÇÃO 3º TRIMESTRE 2017

Confira quais eram as Comissões
Assessoras do CRF/MG em 2017
Análises Clínicas

►► Comissão Assessora Hospitalar
►► Comissão Assessora de Homeopatia
►► Comissão Assessora de Fitoterapia
►► Comissão Assessora de Manipulação

Cosmetologia

Ensino

30/09/2017

30/09/2016

AH

32.522.089,94
20.425.741,81
104.022,23
20.321.719,58

23.802.287,60
15.963.573,85
25.722,19
15.937.851,66

37%
28%
304%
28%

Créditos a Curto Prazo
Créditos a Receber Empresas e Profissionais

11.672.421,34
11.672.421,34

7.414.289,06
7.414.289,06

57%
57%

Demais Créditos a Curto Prazo
Adiantamento Concedido a Pessoal e Terceiros
Outros Valores a Receber

245.704,99
229.778,68
15.926,31

245.303,15
240.531,39
4.771,76

0%
-4%
234%

Estoques
Almoxarifado

178.221,80
178.221,80

179.121,54
179.121,54

-1%
-1%

12.197.292,10
2.596.658,31
1.764.229,68
731.656,39
100.772,24

11.009.775,02
1.958.448,17
1.155.555,28
599.075,73
203.817,16

11%
33%
53%
22%
-51%

9.600.633,79
841.267,51
8.074.920,53
684.445,75

9.051.326,85
969.926,53
7.851.769,66
229.630,66

6%
-13%
3%

Variação Patrimonial Diminutiva

22.066.779,00

18.846.387,87

TOTAL

66.786.161,04

53.658.450,49

Ativo Não Circulante
Ativo Realizável a Longo Prazo
Divida Ativa
Dívia Ativa Executada
Depositos Judiciais

►► Comissão Assessora de Farmácia Clínica
►► Comissão Assessora de Ensino
►► Comissão Assessora de Saúde Coletiva
►► Comissão Assessora de
Resíduos e Gestão Ambiental

ATIVO
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Bancos Conta Movimento
Bancos Aplicação Financeira

Estética

Fitoterapia

►► Comissão Assessora de Legislação

Investimentos, Imobilizado e Intagível
Bens Móveis
Bens Imóveis
Intangível

Previsão

Legislação

Logística

►► Comissão Assessora de Logística
►► Comissão Assessora de
Farmácia Comunitária
►► Comissão Assessora de Análises
Clínicas, Citologia e Qualidade

Mulher

Parlamentar

►► Comissão Assessora de Estética
►► Comissão Assessora de Cosmetologia
►► Comissão Assessora Parlamentar
►► Comissão Assessora da Mulher

Residuos

Assessora da Diretoria: Aparecida Ferreira de Oliveira
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27.833.880,45
21.303.286,14
2.094.490,89
323.213,75
945.233,77
3.167.655,90

Receitas de Capital
Empréstimo Sede RC
Alienação de bens
Transferência CFF
Alienação de bens

13.238.308,14
4.000.000,00
41.000,00
1.000.000,00
8.197.308,14

Subtotal

41.072.188,59

Despesas Correntes
Despesas de Custeio
Transferências Correntes

Saúde Coletiva

-

97%
91%
139%
128%
239%
66%

AH

8.024.666,54
175.941,12
175.941,12

41%
0%
0%

Obrigações a Curto Prazo
Fornecedores
Consignações

367.122,06
220.203,44
146.918,62

481.521,55
355.217,67
126.303,88

-24%
-38%
16%

Demais Obrigações a Curto Prazo
Transferências correntes
Outras obrigações

153.370,49
153.370,49

312.341,05
312.341,05

-51%
0%
-51%

Provisões de Curto Prazo
Provisões Trabalhistas
Provisões para Risco Trabalhistas e Cíveis
Provisão Cota-Parte
Provisão Fundo de Assistência Profissional

10.640.025,97
1.389.848,11
5.925.908,33
3.098.477,55
225.791,98

7.054.862,82
1.424.604,39
2.705.846,80
2.585.600,65
338.810,98

51%
-33%

Patrimônio Líquido
Resultados Acumulados

22.069.148,21
22.069.148,21

17.366.024,95
17.366.024,95

27%
27%

Variação Patrimonial Aumentativa

33.391.169,40

28.267.759,00

TOTAL

66.786.161,04

53.658.450,49

COMPARATIVO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Arrecadação Execução
26.974.272,49
19.285.626,84
2.914.105,78
412.933,85
2.258.073,27
2.103.532,75

30/09/2016

Receitas Correntes
Receitas de Contribuições
Receitas de Serviços
Receitas de Dívida Ativa
Receitas Financeira
Outras Receitas Correntes

24%

30/09/2017

30/09/2016

AH

26.974.272,49
19.285.626,84
2.914.105,78
412.933,85
2.258.073,27
2.103.532,75

24.332.952,18
17.730.564,15
2.498.320,99
529.695,41
2.140.914,17
1.433.457,46

11%
9%
17%
-22%
5%
47%

0%
0%
0%
0%
0%

Receitas de Capital
Empréstimo Sede RC
Alienação de bens
Transferência CFF
Alienação de bens

26.974.272,49

66%

Subtotal

26.974.272,49

24.332.952,18

11%

29.216.965,18
22.109.405,56
7.107.559,62

18.778.684,43
12.532.259,42
6.246.425,01

64%
57%
88%

Despesas Correntes
Despesas de Custeio
Transferências Correntes

18.778.684,43
12.532.259,42
6.246.425,01

16.975.433,10
11.164.167,17
5.811.265,93

11%
12%
7%

249.999,99
11.605.223,42
249.999,99

319.669,27
319.669,27
-

128%
3%
0%

Despesas de Capital
Investimentos
Amortização de Empréstimo

319.669,27
319.669,27
-

309.099,99
309.099,99
-

3%
3%
0%

Subtotal

29.466.965,17

19.098.353,70

65%

Subtotal

19.098.353,70

17.284.533,09

10%

Superávit Apurado

xxxxxxxxxxx

7.875.918,79

7.875.918,79

7.048.419,09

12%

Despesas de Capital
Investimentos
Amortização de Empréstimo

Composição da Equipe
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Receitas Correntes
Receitas de Contribuições
Receitas de Serviços
Receitas de Dívida Ativa
Receitas Financeira
Outras Receitas Correntes

30/09/2017
11.325.843,43
165.324,91
165.324,91

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA EM 30/06/2017

►► Comissão Assessora de Oncologia
►► Comissão Assessora de Indústria

24%

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Passivo Circulante
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias
Pessoal e Encargos Sociais a Pagar

Superávit Apurado

-

-

0%
0%
0%
0%
0%

LUCIANO MARTINS RENA SILVA - Presidente - CRFMG 11.850
GIZELE SOUZA SILVA LEAL - Diretora Tesoureira - CRFMG 16.053
NÁDIA NAIRA MACIEL COSTA - Gerente de Contabilidade - CRCMG 105.772/O
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Administrativo
Ações para buscar o melhor desenvolvimento das atividades operacionais, de todos
os setores, também foram aplicadas, com auxílio do Recursos Humanos. Entre elas,
destacamos:
• Implantação dos POPs (Procedimentos Operacional Padrão) e digitalização de todos os
documentos do setor de Recursos Humanos
• Adequação do Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO) e do Programa de Prevenção e
Riscos Ambientais (PPRA)
• Reestruturação e adequação do sistema de folha de pagamento.

Recursos Humanos
Cuidar da gestão de pessoas é sempre um desafio em qualquer organização, seja ela pública ou privada,
pequena ou grande. A equipe de Recursos Humanos do CRF/MG tem consciência dessa missão, e enfrenta
todas as demandas, pautando-se nos princípios éticos e preocupando-se em inovar, para que o profissional
farmacêutico seja valorizado e para garantir benefícios à saúde pública.
Pensando nisso, nesses anos de 2016 e 2017 buscamos aprimorar as atividades de responsabilidade de
nosso setor. Entre as muitas atividades realizadas, vamos destacar algumas.

Cargos & Salários
Manter um quadro de funcionários que atenda às necessidades administrativas de cada
setor do CRF/MG, com qualificação e salário compatíveis com o mercado, foi uma das
preocupações do Recursos Humanos. Nessa linha, realizamos:
• Organização e acompanhamento do edital do Concurso Público 2016/2017
• Reativação do programa de avaliação de desempenho e ajustes na tabela salarial
• Elaboração de Ordem de Serviço, definindo a lotação dos empregados do CRF/MG às respectivas gerências
• Definição e acompanhamento da Comissão de revisão do Plano de Cargos e Salários, previstos no acordo coletivo
2016/2017
• Implantação, na área restrita do site do CRF/MG, do banco de horas de todos os empregados que agora, podem
ter acesso e fazer o seu próprio controle
• Definição de programa e centralização de contratação de estagiários no setor de RH.
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Capacitações
Para assegurar a qualificação e desenvolvimento de habilidades, com a reciclagem dos
funcionários, um planejamento com atividades periódicas foi criado. Entre essas atividades,
estão:
• Treinamento buscando a excelência no atendimento (colaboradores do setor da recepção, do
Serviço de Registro e seções)
• Palestras para os colaboradores do CRF/MG abordando temas como: Ergonomia; Colesterol e Diabetes; Qualidade
de Vida; Saúde da Mulher; Saúde do Homem; Alcoolismo, Tabagismo e Drogas etc.
• Treinamento dos colaboradores para auxiliarem o Serviço de Registro, no início do ano
• Treinamento para gerentes e assessores do CRF/MG - “Roda de Convergência” – Cooperação – Atitude – Conhecimento e Informação.

Relações trabalhistas e Sindicais
Todas as questões trabalhistas e sindicais são acompanhadas de perto pelo Recursos
Humanos e Diretoria, em conjunto com outros setores, como a Advocacia Geral do CRF/MG. O
intuito é sempre buscar o diálogo com os empregados, na busca por acordos que contemplem
de forma satisfatória a todos. Entre ações que desenvolvemos nesse sentido, estão:
• Acompanhamento de Mediação do Acordo Coletivo de Trabalho 2017/2018 junto a Superintendência Regional
do Trabalho e Emprego
• Acompanhamento junto com o setor jurídico da elaboração e aprovação do procedimento administrativo
disciplinar aplicável aos empregados do CRF/MG.

| Recursos Humanos |
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Equipe do CRF/mG nas Seções
A organização de eventos, como a festa Junina e as confraternizações do Natal também são realizadas
pela área de Recursos Humanos. Um trabalho desenvolvido em equipe, que conta com o apoio de todos,
e que celebra a missão de fazer a gestão de pessoas.

O CRF/MG conta com seis seções, distribuídas por regiões de Minas Gerais, para melhor atender aos farmacêuticos. Confira abaixo os nomes dos funcionários que atuam nas seções Leste de Minas, Vale do Aço, Zona da
Mata, Norte de Minas, Sul de Minas e Triângulo Mineiro.

Seção

Vale do Aço
Ipatinga

Confraternização de todos os funcionários do CRF/MG, de 2017

Uma das palestras ministradas para os funcionários
do CRF/MG falou sobre Ergonomia

Seção

Leste de Minas
Governador Valadares

Seção

Sul de Minas
Pouso Alegre

COMPOSIÇÃO DA EQUIPE:

COMPOSIÇÃO DA EQUIPE:

COMPOSIÇÃO DA EQUIPE:

Assistente Administrativo:
Denise Pereira Cliper

Assistente Administrativo:
Claudia Maria F. L. Dias

Assistente Administrativo:
Andreia da Silva Rodrigues

Assistente Administrativo:
Sandra Maria Araujo Matos

Assistente Administrativo:
Kristiane Gleyse Gloria

Assistente Administrativo:
Luciano de Carvalho Tomaz

CompoSição DA EquipE
Gerente: Marilene Luzia Silva Gomes
Assistentes Administrativos: Augusto Tiago da Fonseca e Glauciene Alves Rodrigues Romão.

Seção

Seção

Seção

Triângulo
Uberlândia

Zona da Mata
Juiz de Fora

Norte de Minas
Montes Claros
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Agradecemos a todos que, com a sua colaboração,
tornaram possível esta edição.
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Júnia Célia de Medeiros (CRFMG 7759)
Luciano Martins Rena Silva (CRFMG 11850)

COMPOSIÇÃO DA EQUIPE:

COMPOSIÇÃO DA EQUIPE:

COMPOSIÇÃO DA EQUIPE:

Assistente Administrativo:
Daniel Pedro Fonseca

Assistente Administrativo:
Erika Fazio Borges da Gama

Assistente Administrativo:
Edmilson Carvalho de Oliveira

Assistente Administrativo:
Tony Cesar Toledo

Assistente Administrativo:
Luciana Bertolino Motta

Assistente Administrativo:
Margareth Dantas Caires

O ano de 2018
chega, nos trazendo
a oportunidade de um
novo começo,
com um novo ﬁm!
A você e toda a sua família desejamos um ano repleto
de sabedoria, saúde, prosperidade e oportunidades!
E um natal abençoado!
Estaremos sempre, todos juntos, trabalhando por
nossa proﬁssão farmacêutica!

Remetente: Conselho Regional de Farmácia do Estado de Minas Gerais
Rua Urucuia, 48 - Floresta, Belo Horizonte/MG - CEP 30.150-060 | www.crfmg.org.br

