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Janeiro
. A presidente Júnia Célia de Medeiros concedeu entrevista 
ao MGTV, da TV Globo, sobre como fazer a desinfecção 
dos ambientes após enchentes

. Para o Blog do PCO, a presidente concedeu entrevista 
sobre as atribuições e a importância do farmacêutico para 
a população

.No Jornal Hoje em Dia, a presidente Júnia Célia de Medeiros 
concedeu entrevista sobre a ranitidina

CONSELHO NA MÍDIA

editorial
Chegamos a 68ª edição da Farmácia Revista Digital, a primeira de 2020. Nesse número, 
trazemos os resultados e compromissos desses primeiros cinco meses de gestão.

Com a pandemia, a palavra ressignificar passou a fazer parte da vida de todos nós. No CRF/MG 
não está sendo diferente. Abraçamos o novo e estamos aprendendo diariamente a construir 
novas formas de vivenciar a realidade.

Muitas de nossas ações estão acontecendo de modo virtual, como nossos atendimentos, cursos, 
reuniões e palestras. Separamos as principais para essa edição com os links para acessá-las.

Nós, da Comunicação, pois é um trabalho em equipe, preparamos os conteúdos, as peças 
gráficas, as cartilhas, enfim, todas as informações para chegar até você, Farmacêutico, da 
melhor forma possível.

Esperamos que goste e que as use para a sua orientação

Tenha uma boa leitura!

https://www.hojeemdia.com.br/horizontes/sa%C3%BAde/ap%C3%B3s-recall-de-lotes-de-ranitidina-especialista-recomenda-que-pacientes-troquem-medicamento-1.768296
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abril

. A vice-presidente Márcia Alfenas falou 
para a Rede TV News, nacional, e para 
a Rádio Itatiaia, sobre o aumento no 
consumo de vitaminas para aumentar 
a imunidade contra o coronavírus

. A assessora Técnica Danyella Domingues 
concedeu entrevista para o Bom Dia Minas, 
da TV Globo, sobre as receitas eletrônicas

. A presidente Junia Célia de Medeiros 
concede entrevista para o Jornal 
Estado de Minas sobre prescrição 
digital e riscos da automedicação 

. Para Rede Minas, a presidente 
falou sobre os testes rápidos

Março

. Para a TV Justiça, a presidente Junia Célia 
de Medeiros falou sobre desvios de medi-
camentos do SUS

. Para o Blog do PCO, a presidente falou 
sobre as orientações do CRF/MG sobre o 
novo coronavírus

. A vice-presidente Márcia Alfenas falou para 
a Rádio Itatiaia sobre receitas eletrônicas

CONSELHO NA MÍDIA
. A presidente Júnia Célia de Medeiros falou 
com a TV Alterosa sobre os riscos da trans-
missão de doenças com as enchentes

FeVereiro

https://www.facebook.com/196151750514051/posts/2663232487139286/
https://blogdopco.com.br/conselho-orienta-farmaceuticos-sobre-coronavirus/
https://www.youtube.com/watch?v=MaeVODVUPPY
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Maio
Vendas de medicamentos para tratar a Covid-19
. A presidente Júnia Célia de Medeiros concedeu entrevistas sobre o tema para diversos veículos:

- Bom Dia Brasil, TV Globo nacional (1)

- MGTV, TV Globo Minas

- Jornal Estado de Minas 

- Band Minas (2)

- TV Record Minas (3)

- Rede TV News, nacional (4)

- Blog do PCO

- Portal G1

- Rádio América

- Rádio Super Notícias

- Rádio Itatiaia

. A assessora Técnica Danyella 
Domingues falou para o Bom Dia Minas, 
TV Globo, sobre as receitas eletrô-
nicas e também para a Rádio Itatiaia

. A coordenadora do GTT de Farmácia Hospi-
talar do CRF/MG, Camila Mello, concede 
entrevista para o Jornal da Band, sobre o 
novo protocolo para o uso da cloroquina

1

3

2

4

CONSELHO NA MÍDIA

https://www.facebook.com/crfminas/photos/a.196161807179712/2682088055253729/?type=3&theater
https://www.facebook.com/crfminas/photos/a.196161807179712/2716509218478279/?type=3&theater
https://blogdopco.com.br/conselho-orienta-farmaceuticos-sobre-coronavirus/
https://www.facebook.com/crfminas/videos/248051596406837/?__xts__[0]=68.ARDSzwoql4TEOF_zhkBlgSwpPX9EmbTxyzXA5rB0P7q_QBTRXk6CT8QIybQ-Azx0ZEKCWed0kNDD4woNmhfSAAidWV0r54I0LiK64InJfIhYzXhyV4cLMJZ0sOqa0Rldlng98rUbOuhyXzW1nCCQyT0SMhlzkL7jmtjsaFVDTooBSQJXA4KfdOEK43nLGwPASm3np4itFtYiJKJjqMQkBk3W9eq64w8ltmrzS3HzS9nI3NqFJV0giK-Facfkko_Z8U1HA7KRue8-TnC6ebAfcQu256-B779QfqC3UscX9nyoDURZNAB1Ttndl2P5If0xbiAcPGzrFMkR20zbyyG10sS16Q-98h6nu4Q7FQ&__tn__=-R
https://www.facebook.com/crfminas/photos/a.196161807179712/2695772257218642/?type=3&theater
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COM 
A PALAVRA

Iniciamos uma nova jornada junto aos 
farmacêuticos mineiros. E reforço que essa 
caminhada é conjunta, pois somente se cami-
nharmos lado a lado, construiremos laços 
fortes e sólidos para os farmacêuticos de Minas 
Gerais. Somos mais de 26 mil profissionais 
atuando em mais de 70 áreas diferentes em 
todo o estado. E cada um de nós, de norte a 
sul de Minas, seja na capital, seja nas periferias 
ou seja no interior, é único e merecemos ser 
tratados com respeito, dignidade e empatia.

Desde cedo aprendemos que para tratar 
quem vem de fora com atenção e respeito, 
é necessário, primeiramente, cuidar da 
nossa casa. Por isso, nosso maior compro-
misso com os profissionais farmacêuticos é 
tornar o Conselho Regional de Farmácia de 
Minas Gerais uma verdadeira casa para nós. 
Para isso, a palavra humanização é a chave 
para alcançarmos nossos objetivos. Vamos 

humanizar todas as relações, passando pela 
recepção dos colegas até a fiscalização.

Vivemos um momento de muitas incertezas 
com a pandemia do novo coronavírus. Mas 
sabemos e acreditamos na dedicação de cada 
farmacêutico no atendimento em drogarias 
e farmácias, hospitais e centros de saúde, 
pesquisa, ensino e educação, entre tantas 
outras áreas de atuação. Nós estamos na linha 
de frente no combate à Covid-19 e, portanto, 
precisamos nos cuidar para cuidar de nossos 
familiares, amigos e pacientes, pois somos 
farmacêuticos pela vida. A segurança deve 
sempre vir em primeiro lugar em qualquer 
atividade que desempenhamos. 

Nosso trabalho é fruto da nossa união e trans-
parência. Nossa casa, o CRF/MG, está de 
portas e coração abertos para receber quem, 
de fato, constrói a história da nossa profissão 
diariamente, você farmacêutico mineiro!

Júnia Célia 
de Medeiros
Presidente

Cinco meses de 
compromisso 
e dedicação ao 
farmacêutico 
mineiro

Foto: Fábio Souza
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aprenda a navegar
pela Farmácia 
revista digital

Aproveite ao máximo 
todas as funcionalidades 
da Farmácia Revista
Digital

Navegue tocando nos links 
complementares da capa, em 
todo o índice e nos botões que 
encontrará em toda a revista.

Para ler a Farmácia Revista 
do início ao fim, de página 
em página, arraste as páginas 
para a direita ou esquerda.

Em dispositivos móveis, utilize 
o seu dedo polegar e indicador 
para aumentar ou reduzir o 
tamanho dos textos ou imagens.

conheça os botões que você 
encontrará nesta edição

Voltar para 
o índice

assistir vídeo 
no Youtube

ir para link 
externo

A Farmácia Revista Digial é 
melhor visualizada com o 
adobe acrobat reader

https://get.adobe.com/br/reader/
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Humanização, orientação e proximidade são palavras que regem o planejamento dessa 
gestão frente ao CRF/MG. Não poderia ser diferente com a Fiscalização, que passou a ter 
um novo olhar para o colega farmacêutico fiscalizado. O plano de fiscalização que hoje é 
mais humanizado, com farmacêuticos fiscais treinados para tirar dúvidas e dar esclareci-
mentos aos colegas. 

Com novas diretrizes, a Reformulação do Plano de Fiscalização Anual, em vigor, adotou 
medidas para facilitar a rotina dos profissionais, entre elas, mudança na avaliação dos 
perfis de assistência prestada, facilidade para comunicar ausência e mais prazo para a 
profissional que estiver amamentando. “Com esse plano, o CRF/MG está preocupado em 
orientar o colega e não em punir”, declara a vice-presidente, Márcia Alfenas, responsável 
pelo Serviço de Fiscalização.

Fiscalização sob 
um novo olhar
Humanização nas relações

EM DESTAQUE
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Agora, a verificação da assistência profis-
sional se dá pela aplicação dos perfis de 
assistência, que é o percentual obtido de 
presenças em relação ao número total de 
inspeções constatadas pela fiscalização 
em um período de 12 meses anterior à 
análise e indicadores de assistência que 
serão implantados.

Dessa forma, ficou mantido que o esta-
belecimento que se encontra no perfil 1 
(com assistência efetiva de 70% a 100% 
de presença nas inspeções), mesmo na 
ausência do farmacêutico, não será autuado.

O estabelecimento que se encaixa no perfil 
2 (com assistência farmacêutica parcial: 
41% a 70% de presença nas inspeções) 
também não será autuado na primeira 
inspeção, mas será intimado a prestar a 
devida assistência profissional.

O estabelecimento denunciado que estiver 
no perfil 1, será realizada uma diligência e 
se não for constatada irregularidades sani-
tárias que coloquem em risco a saúde da 
população, também não será autuado.

amamentação
Considerando as necessidades da mulher 
farmacêutica, o CRF/MG inova com 
melhorias no período de amamentação. 
Agora, a profissional deverá comunicar o 
seu período de amamentação pela Área 
Restrita, no site, apresentar a certidão 
de nascimento, não precisando mais 
declarar o horário em que irá se ausentar 
e sim o período.

A farmacêutica tem direito a mais dois meses 
para amamentar o bebê, após o término dos 
120 dias da licença maternidade.

comunicado de ausência
Comunicar a ausência do local de trabalho 
está mais fácil desde o início do ano. O 
farmacêutico pode fazer o comunicado com 
antecedência mínima de seis horas e não mais 
com 12 horas de antecedência.

A vice-presidente enfatiza que as novas 
medidas implantadas aproximam-se da 
realidade e das necessidades dos farmacêu-
ticos. “O nosso projeto prioriza a humanização 
do serviço, com mais autonomia para o profis-
sional, que deve ser mais valorizado, orientado 
e ouvido”, ressalta Márcia.

covid-19
Os farmacêuticos fiscais receberam trei-
namento para orientar e verificar se os 
estabelecimentos estão cumprindo as 
normas de prevenção, visando à proteção 
dos profissionais. Nas inspeções, os fiscais 
estão orientando os colegas sobre a neces-
sidade da prevenção para não serem 
contaminados com o novo coronavírus, 
dando ênfase às medidas a serem adotadas 
nos locais de trabalho, como a higienização 
correta do ambiente, informando sobre as 
legislações para a dispensação de medica-
mentos em tempos de pandemia.

Mesmo durante o período de distanciamento 
social, foram realizados contatos por telefone 
com os estabelecimentos, oferecendo as 
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Diretoria dá boas-vindas e explica o novo Plano de Fiscalização aos fiscais, durante o treinamento

Capacitação e treinamento

Em fevereiro, os farmacêuticos fiscais receberam treinamento na sede Conselho.

A vice-presidente Márcia Alfenas, responsável pelo Serviço de Fiscalização, e a gerente do 
Serviço, Érika Nolli, prepararam a programação que incluiu palestras técnicas, informes 
administrativos, padronização dos procedimentos, debates, esclarecimentos de dúvidas, com 
espaço para ouvir as demandas e as mensagens dos fiscais.

Márcia deixou claro para os fiscais eles representam o Conselho em todo o estado, durante 
as inspeções aos estabelecimentos, e assim devem manter uma relação de respeito e urbani-

orientações. A fiscalização nesse período está ocorrendo seguindo todas as normas de biossegu-
rança, com os fiscais usando os equipamentos de EPIs. Os fiscais com comorbidades e acima de 
60 anos trabalham home office.

O Conselho também divulgou os telefones de todos os fiscais para que os farmacêuticos possam 
acioná-los, quando necessário.
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dade com os colegas, sem deixar de cumprir as prerrogativas legais. “Para esse novo tempo aqui 
no nosso Conselho, a palavra humanização é o nosso lema. Estamos trabalhando para levar mais 
orientação, informações e ter mais proximidade com os colegas farmacêuticos”, ressaltou.

Também a presidente Júnia cobrou da Fiscalização uma relação de respeito e amistosidade 
durante as inspeções. “Vocês são a prata da casa e representam o Conselho nos locais onde 
inspecionam. Junto com vocês podemos desenvolver um bom trabalho de parceria com os 
colegas, que possibilite melhorias para a nossa categoria,“ pontuou.

A farmacêutica Gizele Leal falou sobre o descarte 
correto de medicamentos e resíduos

O gerente do Serviço Fiscalização, Luciano Alves, 
explicou sobre habilitação do farmacêutico 

em oncologia e aplicação de vacinas

A assessora técnica Danyella Domingues 
fez palestra sobre comunicação assertiva 

e desenvolvimento pessoal

Especialista em Farmácia Clínica, a 
farmacêutica Mariane Sardenberg falou 

sobre os consultórios farmacêuticos
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inspeção agendada
A gestão 2020-2021 inova mais uma vez e inclui no Plano Anual de Fiscalização a inspeção 
agendada. Agora, uma vez ao ano, o fiscal poderá agendar uma inspeção com o farmacêutico 
para fazer a aplicação da Ficha de Fiscalização do Exercício das Atividades Farmacêuticas (FFEAF).

“O farmacêutico receber a fiscalização dessa forma é uma inovação e saudável para o bom 
relacionamento entre o fiscal e o profissional de saúde. E com isso, o Conselho reconhece a 
autoridade técnica e valoriza a atuação dos farmacêuticos no estabelecimento. O Coren e o CRM 
já realizam esse tipo de inspeção, o que consideramos muito bom para as relações”, enfatiza a 
presidente Júnia Medeiros.

Avaliação da fiscalização
O farmacêutico também vai poder avaliar a atuação da fiscalização, após a inspeção. O sistema 
de avaliação será em local definido no site do Conselho, onde avaliará a inspeção que recebeu, 
podendo se identificar ou não.

A palavra é sua

“A inspeção do farmacêutico fiscal por si só deve ser humanizada, pois são 
dois colegas de profissão naquele momento em que estão trocando ideias, 
informações.

Ambos os lados devem colaborar para uma fiscalização humanizada. O 
fiscal acumula muitas informações, pois ele vai em inúmeros estabeleci-
mentos analisando critérios técnicos e legislativos das empresas,ganhando 
bagagem e multiplicando as informações recebidas. O projeto proposto 
no plano anula de fiscalização tende a trazer amistosidade para a relação 
farmacêutico e farmacêutico fiscal.

Foi um ganho para todos a flexibilização do comunicado de ausência, o 
aumento no tempo para a amamentação e a nova Ficha de Inspeção e 
Verificação do Exercício Profissional (FIVEP), que permitirá compilar dados 
e ter indicadores que podem, inclusive, nortear as ações do Conselho.”

Julian Mendes costa 
Farmacêutico fiscal em Uberaba e região - Há cinco anos no CRF/MG
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“Trabalhei muito tempo internamente. Somente no Serviço de Registro 
fiquei seis anos, como gerente. Há poucos meses voltei para o trabalho 
externo. O treinamento que recebemos, com a participação de todos 
os fiscais, foi muito bom, pois trouxe muitas informações importantes 
para todos nós. Tenho percebido que os farmacêuticos estão gostando 
bastante da flexibilização de horário para comunicar a ausência, pois é 
uma melhoria de que todos precisavam. Acredito que essa gestão está no 
caminho certo, com projetos que trazem ganhos para todo mundo.”

rodrigo Mota ribeiro 
Farmacêutico Fiscal em Belo Horizonte - 17 anos no CRF/MG

“A diretoria está trabalhando em prol da profissão e nós, fiscais, traba-
lhamos para verificar o exercício da atividade. O plano de fiscalização 
para este ano é muito bom, pois a gente precisa aprimorar mais, saber 
como está a presença do farmacêutico no estabelecimento em que ele 
atua. A atividade fim do farmacêutico é fazer a diferença com o conhe-
cimento que ele tem do medicamento, não somente no estabelecimento 
onde trabalha, mas para a sociedade, a população.”

andréa rodrigues guerra 
Farmacêutica Fiscal em Belo Horizonte e Região Metropolitana 
Há 28 anos no CRF e 10 anos atuando em inspeções

“Sempre fui fiscalizada durante os 17 anos em que atuei em drogarias 
e quando comecei aqui no Conselho, há pouco mais de um ano, resolvi 
fazer de maneira diferente. Sempre me preocupei em oferecer orientação 
e tento esclarecer as dúvidas dos colegas, durante as inspeções. Acre-
dito que o projeto dessa diretoria de ter uma fiscalização humanizada 
só traz ganhos para todos os farmacêuticos. Os colegas já têm elogiado, 
por exemplo, a redução do prazo para comunicar ausência, o que agora 
pode ser feito com até no mínimo seis horas de antecedência. Ouço de 
muitos farmacêuticos que eles tinham dificuldades com as 12 horas antes 
exigidas e, vários deles, nem sabem que podem comunicar ausência, 
inclusive por motivos pessoais.”

lilia de almeida Vieira Ferreira 
Farmacêutica Fiscal em Patos de Minas e região 
No CRF/MG há pouco mais de 1 ano
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Para celebrar o Dia Internacional 
da Mulher, comemorado em 8 
de março, o CRF/MG prestou 
homenagem a algumas farmacêu-
ticas em solenidade realizada em 
11 de março, na sede do Conselho.

Alegria e emoção marcaram o 
encontro de mulheres que, por suas 
trajetórias profissionais, inspiram 
outras mulheres. “ Vocês são 
mulheres com M maiúsculo e nossa 
intenção com essa homenagem 
é reafirmar que todas nós somos 
fontes de inspiração para outra 
mulher. Com empatia, sororidade 
e respeito, podemos nos ajudar 
mutuamente”, lembrou a presi-
dente Júnia Célia de Medeiros.

mulheres 
que inspiram 

outras 
mulheres
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A presidente ressaltou a importância de as mulheres 
ocuparem o seu espaço no trabalho, na política e nas demais 
áreas, e a necessidade da união e fortalecimento para 
erradicar o feminicídio, a violência doméstica, os estupros e o 
assédio moral nas relações de trabalho e pessoal. “Precisamos 
nos unir para acabar com esse triste cenário. Queremos 
respeito, valorização profissional e ficar vivas”, disse Júnia.

Como em outras áreas, as mulheres são maioria em muitas 
profissões. No CRF/MG, 71% dos profissionais inscritos são 
mulheres, mas poucas ainda ocupam as cadeiras princi-
pais dos Conselhos de Farmácia. Para se ter ideia, dos 27 
Conselhos de Farmácia, somente oito são presididos por 
mulheres, e apenas oito ocupam as cadeiras de conse-
lheiras federais no CFF. 

Queremos respeito, valorização profissional e ficar vivas.“ “
Presidente Júnia Célia de Medeiros

uma comissão de respeito
Um dos momentos mais esperados do 
evento foi a apresentação da comissão de 
mulher farmacêutica, agora denominado 
Grupo Técnico de Trabalho da Mulher 
(GTTM). Pioneiro entre os Conselhos de 
Farmácia, o grupo foi criado em 2017, mas 
foi desativado na gestão passada. 

Coordenado pela professora e conse-
lheira federal suplente Elaine Baptista, o 
GTTM é composto pelas farmacêuticas 

Bárbara Taciana Furtado, Elaine Cristina Coelho Baptista, Gizele Souza Silva Leal, Júnia Dark 
Vieira Lelis, Mariana Martins Gonzaga do Nascimento, Thaís Rolla de Caux e Tânia Azevedo 
Anacleto. Como disse a coordenadora, “esse grupo é um espaço de discussão, de diálogo e 
das demandas de interesse das colegas farmacêuticas”.

Júnia Dark Lelis, Mariana Gonzaga, Tânia Furtado 
e Elaine Baptista, integrantes do GTTM
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A deputada estadual Ana Paula Siqueira (REDE) encantou os participantes ao abordar o tema 
“Empoderamento feminino: os desafios nos espaços público e privado”. Assistente social 
e professora, Ana Paula falou das suas origens simples, história semelhante a de milhões de 
brasileiras, e as barreiras que enfrenta diariamente para se manter num mundo que ainda é 
majoritariamente masculino.

A parlamentar elogiou o CRF/MG pela reativação do GTTM e pela pauta do evento. “Este 
Conselho está um passo à frente. É extremamente importante ter esse olhar voltado para a 
mulher. Manter esse fórum feminino é ter um olhar sensível e dar importância a problemas 
tão sérios que nós mulheres enfrentamos no dia a dia. Precisamos debater e trabalhar para 
reduzir os cerca de 400 casos diários de violência contra a mulher, registrados em Minas”, 
disse a deputada.

A última palestra ficou por conta da advogada e membro do GT Direitos Humanos da ONU, 
Ana Marinho. Ela contou sobre sua experiência na ONU, onde esteve ano passado, e como a 
igualdade de gênero muda o mundo.

Deputada Ana Paula Siqueira fala sobre o 
empoderamento feminino e os desafios 

nos espaços público e privado

A advogada Ana Marinho, do Sou Executiva, falou 
como a igualdade de gênero muda o mundo

EM DESTAQUE



18

EM DESTAQUE

Homenagem
Para lembrar a sua força e importância, as mulheres foram homenageadas com certificado, pois 
o CRF/MG tem orgulho em prestigiar mulheres com M Maiúsculo e que são fontes de inspiração 
para outras mulheres.

Adriana Nascimento de Sousa

Alessandra Chucri Ayub

Aline de Oliveira Magalhães Mourão

Ana Cimbleris Alkmim 

Ana Emília Haouagi

Ana Paula Siqueira

Andrea Kamizaki Lima 

Bárbara Campos Mesquita Nunes

Bárbara Luísa Ribeiro

Cassia Rodrigues Lima Ferreira

Daniela Quadros de Azevedo

Danyella Moreira Domingues 

Djenane Ramalho de Oliveira

Fabiana Silveira

Francielda Queiroz Oliveira 

Grasciely Aparecida Vilarino de Souza

Jacqueline Guimarães Carvalho

Janderli Assis Miranda

Jeice de Souza Ignácio

Jessica Marcelle de Oliveira

Júnia Célia de Medeiros

Kátia Vanessa M. M. do Bom Conselho

Laura Rolla de Leo

Lidiane Andrade Vieira

Margarida Lílian Alves Coelho

Mônica Soares Amaral Lenzi 

Renata Cristina R. Macedo do Nascimento

Roquélia Ferreira Caetano Guedes

Simone Furtado dos Santos

Alessandra Conceição F. Aureck Campos

Andra Grabe Guimarães

Andréa Reis Pereira

Elaine Cristina Coelho Baptista

Gláucia Pereira Lage Alves

Márcia Cristina de Oliveira Alfenas

Yula de Lima Merola

Aline Fachetti

Andréa Rodrigues Guerra

Andreza Kelly dos Santos

Cláudia Leite de Araújo

Erika Carvalho Nolli

Isadora Pedroso Alves

Lília de Almeida Vieira Ferreira

Luana Christian Gonçalves da Silva

Luana Lopes Ferreira

Márcia Fernandes Dias

Maria Cláudia Moreira de Faria 

Renata Oliveira Luís

Bárbara Taciana Furtado

Gizele Souza Silva Leal

Júnia Dark Vieira Lelis

Mariana Martins Gonzaga do Nascimento

Tânia Azevedo Anacleto

Thaís Rolla de Caux

Foram homenageadas
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Precisamos ser criadas para a liberdade. O mundo é 
grande demais para não sermos quem a gente é.

“ “

Elza Soares

EM DESTAQUE
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Desde o início do ano, a diretoria do CRF/MG está trabalhando para a valorização e garantia dos 
direitos dos farmacêuticos mineiros. São mais de 26 mil profissionais registrados, atuando em 70 
áreas diferentes, em todos os cantos de Minas Gerais. Vinte de janeiro, quando se comemora o Dia 
Nacional do Farmacêutico, foi marcado por capacitações e palestras em Belo Horizonte e no interior. 

Em Belo Horizonte, a programação contou com palestras de temas relevantes e atuais e as ativi-
dades foram no auditório do Centro Universitário Newton Paiva, na região Oeste da capital.

Na abertura, a presidente do CRF/MG Júnia Célia de Medeiros falou sobre as expectativas e 
compromissos da gestão com os farmacêuticos. “Valorizar nossa profissão é o primeiro passo 
para termos um Conselho mais fortalecido. Nossas ações estão pautadas na humanização e 
transparência. Queremos tornar o CRF/MG a casa do farmacêutico mineiro”, enfatizou. 

um dia para celebrar os 
farmacêuticos que se dedicam à vida
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Na abertura, dia 20 de janeiro, além da apre-
sentação da nova diretoria do CRF/MG, 
aconteceu também a palestra “A fórmula do 
valor farmacêutico”, com o farmacêutico espe-
cialista em gestão de pessoas e leader coach 
Inácio Louvain. O especialista compartilhou 
suas experiências e deu dicas valiosas para 
a construção de uma carreira pautada no 
mundo atual. 

No segundo dia de palestras da Semana 
do Farmacêutico, dia 21/01, convidamos as 
farmacêuticas Camilla Mello e Karine Silvestre 
Ferreira para falar sobre Farmácia Hospitalar e 
Análises Clínicas. 
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No dia 22, as palestras foram comandadas pelo farmacêutico Marcelo Crespo, que falou sobre 
Práticas Integrativas e Complementares no Contexto da Farmácia Clínica, e pela farmacêutica 
Cristiane Coelho, que falou sobre Análise de Bioimpedância e Avaliação do Risco Cardiovascular. 

Para fechar a programação de palestras da Semana do Farmacêutico 2020, em Belo Horizonte, 
recebemos as farmacêuticas Vanessa Anghinoni e Ana Paula Alves para palestras sobre Farmácia 
Clínica, Cosmética e Estética.
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ipatinga
Em Ipatinga, em parceria com a Associação de Farmacêuticos do Vale do Aço (AFVA), foi 
realizada a palestra “Empreendedorismo Farmacêutico: case de sucesso com a farmacêutica 
especialista em cosmetologia avançada e produtos naturais Jackeline Alecrim.

O diretor Secretário-geral Leandro Catarina Leal representou o CRF/MG e empossou os inte-
grantes da nova diretoria da AFVA que, agora tem como presidente a Conselheira do CRF/MG 
Gizele Leal, vice-presidente Sebastião Ferreira da Silva; diretor tesoureiro Luciano Martins 
Rena e diretora-secretária, Suely Maria, que não pôde comparecer por motivos de saúde.

interior
A programação em comemoração ao Dia do Farmacêutico seguiu para as cidades do interior 
do estado, para contemplar farmacêuticos de todas as regiões de Minas, e as atividades foram 
abertas, também, aos estudantes de Farmácia. 
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Muriaé
Em Muriaé, a mestre em Medicamentos e Assistência Farmacêutica pela UFMG, Raissa 
Carolina Fonseca Cândido falou sobre o “3º Desafio Global de Segurança do Paciente – 
Medicação sem Danos”, no auditório do Hospital São Paulo, no centro da cidade.

O encontro contou com a presença do nosso diretor Tesoureiro Christian Matos, que falou 
sobre as novidades que estão sendo implantadas no CRF/MG, em 2020. “Vamos batalhar 
para ter um piso salarial estadual para nossa categoria e já está em tramitação o Projeto de 
Lei 1.442/2020. Além disso, garantimos o parcelamento especial da anuidade para farma-
cêuticos que tiveram perdas com as chuvas que atingiram nosso estado neste início de ano. 
Outra novidade é a implantação do Fale com a Diretoria, canal de comunicação direto do 
farmacêutico com a diretoria do CRF/MG”, destacou Christian.
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Pouso alegre
Em Pouso Alegre, a Seção do CRF/MG recebeu a farmacêutica Lizziane Felizardo dos Santos, 
especialista em Saúde Pública e Autoridade Sanitária do Núcleo de Vigilância Sanitária da 
Superintendência Regional de Pouso Alegre, que ministrou a palestra “Produtos irregulares: 
risco de dano e ameaça à saúde”. Por lá, também houve a participação da farmacêutica 
fiscal do CRF/MG Aline Fachetti, que esclareceu dúvidas em relação à fiscalização.

Teófilo Otoni
Em parceria com a Associação Regional Farmacêutica de Teófilo Otoni (ARFATO), o Dia do Farma-
cêutico foi comemorado com a palestra “Consultório Farmacêutico: uma Realidade ou Futuro” 
ministrada pelo diretor Secretário-geral do CRF/MG, Leandro Catarina Leal.
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Montes claros
Com a palestra “Cosmetoterapia – Substâncias e 
Protocolos Inovadores no Cuidado com a Pele”, 
a farmacêutica Ana Paula Alves André, especia-
lista em Farmácia Clínica e Farmácia Estética e 
Saúde Estética e Cosmética, fechou as atividades 
em comemoração à Semana do Farmacêutico 
2020. Quem também prestigiou o evento foi a 
ex-conselheira e professora Cléia Prado.

doação
Em todas as palestras o CRF/MG 
recebeu doações de leite em pó, 
que foi doado à Cruz Vermelha 
de Belo Horizonte, para ajuda 
aos atingidos pelas chuvas que 
causaram estragos e prejuízos no 
início do ano, em várias regiões de 
Minas. 
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em janeiro, a diretoria do crF/Mg se reuniu e selecionou cinco 
farmacêuticos de áreas e localidades diferentes de Minas gerais, 
que representam a grandeza e importância da profissão. 

Ana Paula Alves, 
Maria das Dores, 
João Carlos, 
Jack Alecrim e 
Tatiane Matos

https://www.instagram.com/p/B7l9DK8FpLl/
https://www.instagram.com/p/B7n9pEzlpUa/
https://www.instagram.com/p/B7lRcBylZ2p/
https://www.instagram.com/p/B7qiRNEl9j6/
https://www.instagram.com/p/B7tBgduFS2X/
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um passo para 
nossa casa nova

Foto: Genilton Elias



30

GESTÃO

Desde que assumiu em janeiro, a diretoria do 
CRF/MG iniciou as providências para cumprir o 
que prometeu em sua campanha: a mudança 
para a nova sede, no prédio adquirido na 
rua Rodrigues Caldas, 493, bairro Santo 
Agostinho, que tem localização privilegiada, 
com estrutura confortável e amplos espaços 
para o desenvolvimento dos trabalhos e onde 
o farmacêutico mineiro merece ser recebido.

Para isso, tem trabalhado intensamente 
e tomado as providências necessárias, 
pois é meta fazer a mudança até o final de 
outubro deste ano. “Queremos diminuir 
uma despesa desnecessária com um aluguel 
de R$ 72 mil, por mês, deixada pela gestão 
anterior. É muito dinheiro e que não tem 
volta. Por ano, são quase R$ 900 mil e não 
é justo desperdiçar dessa forma os recursos 
do Conselho. Os farmacêuticos merecem 
uma sede melhor, e que ficará de patrimônio 
para a instituição Conselho”, lembra a presi-
dente Júnia Célia de Medeiros.

Todos os projetos estão adequados e de 
acordo com as normas da Prefeitura de Belo 
Horizonte, do Corpo de Bombeiros e Minis-
tério Público. Já estão prontos e aprovados 
os projetos arquitetônico, luminotécnico, 
de prevenção a incêndio e do sistema de 

ar-condicionado. “Os últimos detalhes já estão 
em andamento para o início das obras de 
acabamento do prédio”, informa o superinten-
dente Wallan Araújo, que está acompanhando 
de perto todos os trabalhos para agilizar o 
processo e a mudança para a nova sede.

Prédio da sergipe
Há muitos anos, com graves problemas estru-
turais, o prédio da Rua Sergipe, 28, deverá 
ter uma destinação que atenda a vontade da 
categoria e que será aprovada em plenário.

De acordo com laudo do Corpo de Bombeiros, 
o prédio localizado na região central 
apresenta risco iminente de incêndio e desa-
bamento, além de não atender aos requisitos 
de acessibilidade. 

O superintendente Wallan Araújo informa que 
o Conselho já está regularizando a documen-
tação junto aos órgãos responsáveis, para 
depois iniciar o processo da possível venda do 
imóvel. “O que estiver relacionado à questão 
administrativa as providências serão tomadas, 
não tem justificativa adiar a mudança pelo 
simples fato de o prédio novo ter sido 
adquirido na gestão 2016/2017. O benefício 
foi institucional e é patrimônio da categoria 
farmacêutica”, pondera. 

link: https://crfmg.org.br/site/noticias/confira-a-lista-de-contatos-da-sede-e-secoes-do-crf-mg


31

GESTÃO

Ressignificação e mudanças de posturas passaram 
a fazer parte do cotidiano nessa gestão do CRF/MG. 
Vivemos um ano atípico da nossa história, em que 
tivemos que nos adaptar e fazer várias alterações 
para cumprir o planejamento. São cinco meses de 
muitas inovações e muito trabalho.

Já no início do mandato, as chuvas causaram 
grandes estragos em Minas, deixando várias 
cidades ilhadas, e influenciaram nas ações deline-
adas para a capital e interior do estado. 

chuvas e pandemia 
interFeriram, mas 

não paralisaram os 
trabalhos do crF/mg

Quando as atividades começam a 
ser reestruturadas, vem a pandemia 
causada pelo novo coronavírus que 
impõe um novo modo de agir, a 
começar com o isolamento e distan-
ciamento social preconizado pela 
Organização Mundial de Saúde. 
Mesmo assim, as atividades não foram 
paralisadas e um novo cronograma foi 
elaborado para dar continuidade ao 
planejamento de gestão. 
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Horizonte
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Ipatinga

Pouso Alegre

Juiz
de Fora
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mas o que Foi 
Feito nesses cinco 
meses de gestão?
São muitas medidas 
adotadas para 
orientar, valorizar a 
profissão, resguardar 
e assegurar os direitos 
dos farmacêuticos.

Confira:



33

Como já é praxe, as Plenárias são transmi-
tidas em tempo real pelo Facebook e, a partir 
deste ano, o CRF/MG tornou-se mais uma 
vez pioneiro entre os Conselhos ao instituir 
as Plenárias Técnicas, nos mesmos dias das 
reuniões plenárias.

A primeira parte da reunião é centrada nas 
questões administrativas, em deliberações 
entre outras questões. Na reunião técnica é 
debatido um tema de interesse dos profis-
sionais, com convidados especialistas no 
assunto, e permite a participação dos farma-
cêuticos de todo o estado, com perguntas 
e esclarecimentos de dúvidas, respondidos 
em tempo real.

Na primeira Plenária, em 31 de janeiro, o tema 
técnico debatido foi a “Atuação do Farmacêu-
tico na Saúde Estética”, que teve a participação 
do Grupo Técnico de Trabalho de Estética. Em 
fevereiro, o tema escolhido foi “Atuação do 
farmacêutico em serviços de vacina”, com a 

crF/mg inova ao adotar debate 
técnico em suas plenárias

participação de farmacêuticos e fiscais da Vigi-
lância Sanitária do Estado e de Belo Horizonte. 

“O papel do farmacêutico diante do novo 
coronavírus” foi tema da terceira Plenária 
técnica, em 13 de março, pouco antes de 
ter início o distanciamento social. Especia-
listas da Secretaria de Estado de Saúde, da 
Secretaria de Saúde de Belo Horizonte, epide-
miologistas e farmacêuticos hospitalares 
discutiram os aspectos clínicos e epidemio-
lógicos provocados pela SAR-COV-2, que têm 
impactado o mundo. 

Plenária técnica sobre o papel do farmacêutico 
diante do novo coronavírus

Plenária técnica sobre a atuação do farmacêutico na saúde estética

GESTÃO
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parcelamento 
especial da 
anuidade 
PARA ATINGIDOS 
PELAS CHUVAS

No início do ano, as chuvas causaram grandes 
estragos e afetaram o funcionamento de 
diversos estabelecimentos comerciais, 
inclusive os de farmacêuticos. Em solidarie-
dade aos profissionais atingidos, o Plenário 
do CRF/MG deliberou pela instituição de 
um programa de parcelamento especial da 
anuidade, para contribuir com os farmacêu-
ticos afetados pelas enchentes. A medida 
aprovada na segunda Reunião Plenária 
Ordinária consta na Deliberação nº05/2020.

Todas as nove solicitações encaminhadas, 
por meio de requerimento, ao Conselho 
foram atendidas.  Devido à si tuação 
inusitada, a Comissão do Fundo de Assis-
tência do CRF/MG se reuniu e analisou os 
pedidos. “Mesmo não sendo atribuição do 
Fundo de Assistência, o Conselho não poderia 

deixar de colaborar com os farmacêuticos 
atingidos”, relata o presidente da comissão, o 
diretor-Tesoureiro Christian Matos.

Segundo ele, dos nove pedidos, três foram 
de empresas – Pessoa Jurídica - e os outros 
seis de farmacêuticos, como Pessoas Físicas. 
Foram atendidos empresas e farmacêuticos 
das cidades de Manhuaçu, Santa Margarida, 
Matipó, Espera Feliz e Raul Soares. Em sua 
maioria, o parcelamento foi de seis vezes, 
começando a partir de junho.

Na época das enchentes, outra providência 
do CRF/MG foi o envio de ofício ao Conselho 
Federal de Farmácia (CFF) solicitando a 
possibilidade de isenção da anuidade para 
os atingidos pelas chuvas, mas o pedido não 
foi atendido. 

GESTÃO
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O CRF/MG acredita que a união de esforços e 
a parceria com as entidades representativas 
dos farmacêuticos são fundamentais para a 
valorização e fortalecimento da profissão.

Dessa forma, desde o início da gestão, a 
diretoria convidou o Sindicato dos Farmacêu-
ticos de Minas Gerais (Sinfarmig) para ações 
conjuntas, que buscam resguardar e garantir 
os direitos dos farmacêuticos mineiros.

Nessa parceria, o CRF/MG passou ao 
Sindicato, com a representação do diretor 
Rilke Novato Públio, a suplência no Conselho 
Estadual de Saúde.

CRF/MG e 
SinFaRMiG 
unidoS pelo 
FoRtaleCiMento 
da pRoFiSSão

Diretoria do CRF/MG se reúne com os diretores 
do Sinfarmig para tratar de ações conjuntas 

das entidades em prol dos farmacêuticos

crF/mg e 
sinFarmig 
unidos pelo 
Fortalecimento 
da proFissão
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SindiCAlize-Se AO SinfArmig. 

E tem sido assim a conduta das duas 
entidades. Entre as ações conjuntas, estão o 
encaminhamento ao Ministério Público do 
Trabalho de Minas Gerais pedido de adoção 
de medidas para garantir a segurança dos 
profissionais que atuam no enfrentamento à 
Covid-19, como o fornecimento por parte das 
empresas públicas e privadas dos equipa-
mentos de proteção individual (EPIs). 

“Precisamos trabalhar juntos, CRF/MG e 
Sinfarmig, o nosso sindicato, para garantirmos 
os nossos direitos como profissionais da saúde. 
É importante o fortalecimento do sindicato, 
que é o nosso representante como trabalha-
dores”, ressalta a presidente do CRF/MG, Júnia 
Célia de Medeiros.

União e filiação
A reforma trabalhista colocou o Sinfarmig em 
situação bastante crítica, comprometendo a 
sua estrutura de pessoal e limitando dras-
ticamente suas possibilidades em atender 
todos os farmacêuticos.

“Por isso, é preciso que os profissionais 
farmacêuticos se filiem para viabilizar o 
ressurgimento de uma entidade sindical forte, 
com um jurídico atuante e em condições de 

responder as demandas da nossa categoria. 
Fortalecer nossas entidades é fortalecer a 
nossa profissão”, destaca Júnia.

Para Rilke, é de grande importância a união 
das entidades para o apoio aos farma-
cêuticos. “Consideramos importante essa 
união, principalmente nesse momento em 
que a categoria vive uma situação jamais 
imaginada com essa pandemia que trouxe 
consequências econômicas, sociais e de 
saúde pública bastantes relevantes. Os 
farmacêuticos têm sido chamados a dar a 
sua contribuição, como atividade essencial. 
Daí a importância de o Conselho e o sindicato 
estarem atentos e juntos apoiando os farma-
cêuticos também nesse momento. Estamos, 
Conselho e sindicato, atentos às implicações 
que envolvem cuidados como a proteção 
com equipamentos individuais, temos dado 
orientações aos farmacêuticos que estão na 
ponta, com informações sobre os medica-
mentos que podem ou não serem usados. Há 
ainda as dificuldades em relação às questões 
trabalhistas que envolvem os colegas, por 
causa da situação das farmácias. Então é 
importante que as entidades estejam unidas 
para fazer esse enfrentamento”, enfatiza o 
diretor do Sinfarmig. 

https://www.sinfarmig.org.br/
https://www.sinfarmig.org.br/
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conselho participa de 
audiências públicas em Juiz 
de Fora e pouso alegre em 
deFesa dos Farmacêuticos

O CRF/MG tem participado intensamente 
dos movimentos em defesa dos direitos dos 
farmacêuticos e tem trabalhado pela valo-
rização do profissional em todas as suas 
esferas de atuação.

Em fevereiro, representado pela farmacêu-
tica fiscal Isadora Pedroso Alves, o Conselho 
participou de audiência pública na Câmara 

Municipal de Juiz de Fora, quando foram 
apresentadas as dificuldades e desafios 
enfrentados no dia a dia dentro das 
Unidades Básicas de Saúde do município. 

Na audiência, presidida pelo comandada 
pelo vereador Júlio Obama, foram apre-
sentadas as dificuldades e desafios que 
tantos outros farmacêuticos enfrentam na 

Crédito: divulgação
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A farmacêutica fiscal Aline Fachetti representou o CRF/MG em audiência pública na Câmara de Pouso Alegre

rotina de trabalho. Entre eles, a constante falta 
de medicamentos e insalubridade do local 
de atendimento e dispensação, que causam 
tensão e desentendimento entre usuário e 
farmacêutico, e falta de informatização para 
os serviços burocráticos de gestão farma-
cêutica, como solicitação de medicamentos 
e busca de evidências científicas sobre o uso 
de medicamentos. Outra pauta levantada foi 
o deslocamento dos farmacêuticos que, em 
maioria, trabalham em mais de uma unidade 
no mesmo dia, para os quais não é disponibili-
zado transporte.

Além desses pontos, outras questões como 
mais integração com outros profissionais de 
saúde dentro das UBS, melhoria na rotina de 
deslocamentos do farmacêutico e adicional 
em seus salários pelos serviços realizados na 
equipe de Estratégia Saúde da Família (ESF) 
foram debatidos na audiência, que estava 
com a casa cheia. Diante das ponderações dos 
farmacêuticos, o CRF/MG encaminhou ofício 
ao parlamentar Júlio Obama agradecendo 
a iniciativa e ressaltando a importância do 
profissional farmacêutico na Atenção Primária 

para a saúde da população e do município. A 
deliberação também foi enviada ao secretário 
de Saúde de Juiz de Fora, Márcio Itaboray, 
como forma de endossar os anseios dos 
profissionais juiz-foranos.

Estiveram presentes na sessão os farma-
cêuticos Emília Magalhães, Glauciemar Del 
Vechio, Guiomar Godinho, Ivonei Borges, Liana 
Morais, Lívia Ramos, Patrícia de Sá, Thiago 
Soares, Valéria Dibo, Waldemar Antônio Dias 
Júnior e William Arêas, que atuam nos centros 
de saúde de Juiz de Fora. 

Pouso alegre
Em março, a farmacêutica fiscal Aline Fachetti 
representou o CRF/MG na audiência pública 
na Câmara de Vereadores de Pouso Alegre e 
defendeu o posicionamento do Conselho, que 
pediu a revogação da Lei Municipal 6.205, de 
31//01/2020, visando resguardar o emprego 
dos servidores, especialmente o dos farma-
cêuticos. Por meio da legislação, extinguiu 
cargos para ocupação das vagas com traba-
lhadores terceirizados. 

GESTÃO
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crF/mg e 
sinFarmig 
RECOMENDAM O USO DE 
EPIS PARA OS COLEGAS 
FARMACÊUTICOS

GESTÃO

Visando a proteção e a 
não disseminação do 
novo coronavírus, o 
CRF/MG e o Sinfarmig 
orientaram os colegas 
farmacêuticos a usarem 
os Equipamentos de 
Proteção Individual (EPI).
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O Sinfarmig publicou a recomendação do 
MPT/CODEMAT/CONAP, emitida pelo Minis-
tério Público do Trabalho – Procuradoria do 
Trabalho de Varginha/MG, que adverte aos 
empregadores e empregadoras, empresas, 
sindicatos, órgãos da administração pública 
em geral e municípios de Varginha e região a 
adoção de medidas que venham a garantir a 
segurança dos trabalhadores nesse momento 
de pandemia do Covid-19.

Por sua vez, o CRF/MG tem orientado os 
farmacêuticos como atuarem no combate à 
pandemia, mas de forma segura para eles e 
para o público que atendem em drogarias, 
farmácias, hospitais, entre outras unidades 
de saúde. “Somos profissionais da Saúde e 
estamos contribuindo com o nosso conheci-
mento na orientação à população. Podemos e 
vamos fazer a nossa parte no enfrentamento a 
esse vírus que assola o mundo. Mas é preciso 
que tenhamos cuidado para não nos conta-
minarmos”, ressalta a presidente do CRF/MG, 
Júnia Célia de Medeiros.

O Sindicato também compartilhou a publi-
cação do Conselho Federal de Farmácia (CFF), 
o Plano de respostas para farmácias privadas 
e públicas da Atenção Primária, versão 1, 
publicada no site do CFF. 

De acordo com a diretora do Sinfarmig, Júnia 
Dark Lelis, o sindicato está atento e acompa-
nhando a situação dos colegas farmacêuticos. 
“Estamos à disposição da categoria, inclusive 
para receber as denúncias do não cumpri-
mento das recomendações do Ministério 
Público, do CFF e, em especial, da Vigilância 
Sanitária”, informa.

Segundo ela, as denúncias encaminhadas 
ao Sinfarmig são analisadas, podendo ser 
feita diligência ou contato telefônico com 
a empresa para verif icação e, ainda, o 
encaminhamento da mesma aos órgãos 
fiscalizadores (Vigilância Sanitária, Ministério 
Público, Ministério Público do Trabalho). As 
denúncias podem ser encaminhadas para o 
e-mail sinfarmig@sinfarmig.org.br 

GESTÃO

Farmacêutico, tem dúvidas
técnicas  sobre as atividades
farmacêuticas?

Entre em contato pelo email duvidastecnicas@crfmg.org.br 
ou pelo telefone (31) 3218-1012

mailto:sinfarmig%40sinfarmig.org.br?subject=
https://fenafar.org.br/pdf/notificacao.pdf
http://www.cff.org.br/noticia.php?id=5703
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O Profarminas agora é CRF/MG de Vantagens 
– Clube de Benefícios do Farmacêutico! Bem 
mais atrativo, o programa vai contar com mais 
opções e parceiros. As empresas parceiras 
vão conceder aos beneficiados um desconto 
especial e diferenciado do praticado habitu-
almente no consumo de bens e serviços. E o 
melhor, o programa foi estendido também 
para os colaboradores do CRF/MG, que serão 
atualizados sobre os descontos por meio dos 
canais de comunicação interna.

Os parceiros têm a vantagem de oferecer os 
seus bens, serviços e produtos para mais de 
26 mil farmacêuticos registrados no Conselho, 

Um novo programa de benefícios para os 
farmacêuticos e colaboradores do Conselho

em todo estado. Depois da região Central, com 
14.415 farmacêuticos inscritos no Conselho, a 
maioria está no Triângulo Mineiro, onde tem 
2.648 profissionais; seguido do Sul de Minas, 
com 2.470; Zona da Mata, com 2.126; Leste de 
Minas com 1.651; Norte de Minas com 1.598 e 
Vale do Aço com 1.010 farmacêuticos.

O programa conta com site próprio (https://
beneficios.crfmg.org.br/), com informações 
sobre as empresas parceiras, produtos e 
serviços oferecidos, além da divulgação via 
email-marketing específico sobre o clube de 
benefícios. É o nosso CRF/MG cada vez mais 
próximo do farmacêutico! 

https://beneficios.crfmg.org.br/
https://beneficios.crfmg.org.br/
https://beneficios.crfmg.org.br/
https://beneficios.crfmg.org.br/
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O CRF/MG tem trabalhado incessantemente 
para resguardar os direitos dos farmacêuticos 
e está atento à postura de alguns municípios 
que oferecem concursos públicos para preen-
chimento de vagas, mas desrespeitam o piso 
estabelecido para a categoria.

A diretoria tem enviado ofícios aos municípios 
cobrando que sejam retificados os editais dos 
concursos com o pagamento de pelo menos 
o piso estabelecido pelo Sindicato dos Farma-
cêuticos de Minas Gerais (Sinfarmig), dando 
tratamento igualitário entre os farmacêu-
ticos que atuam no serviço público e os que 
trabalham na iniciativa privada, com a remu-
neração a que têm direito.

O piso fixado pelo Sinfarmig varia de acordo 
com a carga horária. Para a jornada de 44 
horas semanais, o piso é de R$ 4.567,21; para a 
jornada de 40 horas semanais, o valor é de R$ 
4.152,01; para 30 horas semanais o piso fixado 
é de R$ 3.114,00 e para 20 horas de trabalho 
por semana, o valor é de R$ 2.076,00.

Infelizmente, vários municípios têm ignorado 
o piso salarial da categoria. Somente nesse 

CRF/MG cobra 
de prefeituras 
pagamento do 
piso em editais 
de concurso

início de gestão 2020/2021, o Conselho já 
pediu a retificação dos editais e providên-
cias aos chefes dos Executivos das cidades 
de Juiz de Fora, Tiradentes, Juramento, 
Glaucilândia, Guanhães, Campo Belo, Dona 
Euzébia, Santa Rosa da Serra, Medina, São 
Francisco e Itambacuri.

Nos ofícios enviados aos prefeitos, a Advo-
cacia-Geral do CRF/MG destaca que a 
remuneração publicada no edital, além de 
não ser compatível com as atribuições do 
farmacêutico, está muito abaixo dos valores 
praticados no mercado. O Conselho enfatiza 
ainda que o farmacêutico atua em várias 
frentes da Atenção Primária na Saúde Pública 
Municipal, é responsável por selecionar, a 
partir de informações técnicas e epidemioló-
gicas, os medicamentos a serem adquiridos 
pela prefeitura, planejar a compra de acordo 
com as necessidades e possibilidades do 
município; armazenar esses medicamentos 
de forma correta, evitando perdas; promover 
a sua correta dispensação junto ao paciente, 
incentivando o uso racional e a adesão ao 
tratamento e interagir com os profissionais da 
Saúde, promovendo otimização dos recursos 
financeiros do orçamento destinado à saúde e 
atuam diminuindo a judicialização de medica-
mentos contra o município.

“É desrespeitosa a atitude dessas prefeituras 
em não reconhecer o valor do profissional 
farmacêutico e o piso estabelecido pelo nosso 
sindicato ao querer pagar remunerações bem 
abaixo dele. Não aceitamos isso e vamos 
continuar cobrando”, ressalta a presidente 
Júnia Célia de Medeiros. 
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Diretoria do CRF/MG 
consegue tramitação de 
projeto de lei na ALMG 
para garantir piso salarial 
para os farmacêuticos

Diretoria recebe a deputada Ana Paula 
Siqueira e pede apoio da parlamentar em 

questões de interesse da categoria

Com o objetivo de atender antiga reivin-
dicação dos farmacêuticos, a diretoria 
do CRF/MG solicitou à deputada Ana 
Paula Siqueira (Rede Sustentabilidade) 
um projeto de lei para assegurar um piso 
salarial aos profissionais mineiros. A parla-
mentar prontamente atendeu ao pedido e 
o Projeto de Lei (PL) 1.442/2020 já tramita 
na Assembleia Legislativa de Minas Gerais 
(ALMG). Para acompanhar a tramitação da 
proposição no site da ALMG, acesse o link 
https://www.almg.gov.br.

A presidente do CRF/MG, Júnia Célia de 
Medeiros, ressalta que “a regulamen-
tação desse piso põe fim às questões 
de diferenças salariais em várias áreas 
de nossa atuação. É mais do que justo 
e necessário que tenhamos um piso 
definido e regulamentado em lei”. O PL 
está tramitando na Comissão de Consti-
tuição e Justiça da Assembleia.

https://www.almg.gov.br
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Piso X Jornada 
A proposição de lei que tramita na Assembleia dispõe sobre os valores de acordo com a 
jornada de trabalho.

Para o farmacêutico Responsável Técnico, o salário base será acrescido do adicional de respon-
sabilidade técnica (RT) no valor correspondente a 20% do piso.

O PL estabelece que o farmacêutico substituto e o farmacêutico ferista recebam o mesmo salário 
base do farmacêutico responsável técnico. 

Para até 20 horas semanais o piso é de r$ 2.076,00;

r$3.114,00 para jornada de até 30 horas semanais;

r$4.152,01 é o piso para os que trabalharem até 40 horas por semana;

r$4.567,12 é a proposta para a jornada de 44 horas semanais.

http://www.hemominas.mg.gov.br
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ses-mg atende ao 
pedido do crF/mg e 
inclui Farmacêuticos 
no grupo prioritário 
para teste da covid-19
A Secretaria de Estado de Saúde de Minas 
Gerais (SES-MG) atendeu à solicitação do 
CRF/MG para incluir os farmacêuticos no 
grupo prioritário de profissionais da saúde e 
testá-los para a Covid-19. Conforme o ofício 
da SES-MG, os farmacêuticos que trabalham 
na rede pública de saúde, que trabalham em 
farmácias, laboratórios, UBS, UPAS, hospitais, 
centros de saúde e unidades hemoterápicas, 
assim como toda a sua equipe, serão incluídos 
no atendimento prioritário para a realização 
do teste de diagnóstico da Covid-19.

Os exames laboratoriais, assim como os kits 
para a realização dos testes rápidos para 
detecção dos anticorpos IgM e IgC serão 
disponibilizados pelos municípios, conforme 
critérios de distribuição estabelecido pelo 
Ministério da Saúde e SES-MG.

Vale ressaltar que a testagem será 
realizada em profissionais com síndrome 
gripal e com quadro respiratório agudo, 
indicativo de contaminação pelo novo 
coronavírus. 

“Ficamos muito felizes com essa resposta 
da Secretaria de Saúde, pois significa 
reconhecimento de que os farmacêuticos 
também são profissionais dessa área e, 
como tais, têm o direito ao teste para se 
protegerem. É um ganho para a nossa 
categoria”, ressalta a presidente Júnia 
Célia de Medeiros. 

A Secretaria esclarece que todos os 
profissionais que trabalham em serviços 
de saúde públicos ou privados serão 
considerados profissionais da Saúde e, 
portanto, população prioritária para a 
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realização de testagem, desde que possuam indicação para realização do teste conforme 
definição da última atualização do Protocolo de Infecção Humana pelo SARS-2 nº 05/2020, 
de 19/05/2020.

As dúvidas foram esclarecidas pelo farmacêutico Kennedy Crepalde Ribeiro, mestre em Medi-
camentos e Assistência Farmacêutica, vinculado à Coordenação de Saúde do Trabalhador, e 
pela biomédica Jaqueline Silva de Oliveira, mestre em Microbiologia/Virologia, vinculada à 
Coordenação do eixo Laboratorial do COES-Minas-Covid.

GESTÃO

a testagem inclui os farmacêuticos da 
área privada, de drogarias e farmácias, 
laboratórios de análises clínicas, entre 
outros estabelecimentos?
ses-Mg - Sim! A testagem inclui todos os profis-
sionais que trabalham em serviços de saúde 
públicos ou privados desde que possuam 
indicação para realização do teste, conforme 
definição da Nota Técnica.

como proceder para ter direito ao teste 
o profissional que está nas unidades 
públicas de saúde?
ses-Mg - Os testes são destinados para todos 
os profissionais de saúde sintomáticos. Temos 
duas categorias de testes disponíveis, os testes 
moleculares (RT-PCR), que devem ser realizados 
preferencialmente entre o 3° e 4° dia após o 
início dos sintomas, e os testes sorológicos 
(testes rápidos), que detecta a presença de 
anticorpos no sangue/soro dos indivíduos, caso 
tenham sido expostos ao vírus. Para detecção 
dos anticorpos, é necessário que o teste seja 
realizado após, no mínimo, 8 dias de início de 
sintomas. Esse é o tempo necessário para que 
sejam produzidos os anticorpos em níveis que 
sejam detectáveis pelo teste.

Como fazer e o onde buscar o teste e 
a partir de quando está liberado?
ses-Mg - Ambos os testes já são disponibili-
zados para todos os municípios. Para acesso 
à testagem é necessário verificar junto à 
Secretaria Municipal de Saúde, onde o profis-
sional da saúde reside, o local destinado para 
a realização da testagem. Alguns municípios 
podem ter definido o Centro de Referência 
em Saúde do Trabalhador – CEREST - como o 
local de testagem, outros podem ter definido 
o Serviço de Saúde Ocupacional e outros 
podem ter mais de um local definido para 
coleta da amostra ou a realização do teste 
rápido. É importante se informar onde está 
sendo realizada a testagem no município.

os farmacêuticos da rede privada 
estão contemplados com os testes?
ses-Mg - Sim, a testagem inclui todos 
os profissionais que atuam nos serviços 
público e privado.

serão testes rápido ou rt Pcr?
ses-Mg - Os profissionais de saúde podem 
ser testados por ambas categorias de teste, 
RT-PCR ou teste rápido. Para escolha do 

https://www.saude.mg.gov.br/images/noticias_e_eventos/000_2020/coronavirus-legislacoes/19-05-Atualizacao-Protocolo.pdf
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método de testagem deve ser avaliado, principal-
mente, os critérios de coleta recomendados para cada 
teste, de acordo com o período de início de sintomas. 
Caso o teste seja aplicado nos primeiros dias, na fase 
aguda da infecção, deve ser recomendada a coleta de 
swab nasofaríngeo para a detectção do SARS-CoV-2 
por RT-PCR. Não sendo possível realizar a coleta em 
tempo oportuno, deve ser realizado o teste rápido 
para detecção de anticorpos, respeitando o período 
mínimo de recomendação de coleta.

Quais os critérios para os farmacêuticos 
passarem pela testagem?
ses-Mg - É recomendada a testagem dos profissionais 
sintomáticos. Ou seja, aqueles se que apresentarem 
como CASO SUSPEITO DE DOENÇA PELO NOVO 
CORONAVÍRUS 2019 (Covid-19).

definição1 – síndrome gripal (sg): indivíduo 
com quadro respiratório agudo, caracterizado por 
sensação febril ou febre¹, mesmo que relatada, 
acompanhada de tosse OU dor de garganta OU 
coriza OU dificuldade respiratória.

Precisa de pedido médico ou de uma 
declaração?
ses-Mg - Sim, é necessário o preenchimento da ficha 
de notificação do caso suspeito no sistema do E-SUS 
VE. A necessidade de documento complementar deve 
ser consultada no serviço de saúde municipal.

Onde os testes serão realizados?
ses-Mg - Para identificação dos pontos de 
atendimento para coleta e execução dos 
testes, a Secretaria Municipal de Saúde deve 
ser consultada.

Quando eles começam a serem 
feitos?
ses-Mg - Os testes já estão disponíveis para 
todos os municípios do estado, sendo neces-
sário verificar o local definido pela Secretaria 
Municipal de Saúde para a testagem dos 
profissionais da saúde. 

¹ FEBRE: Considera-se febre temperatura acima de 37,8°. Alerta-se 
que a febre pode não estar presente em alguns casos, por exemplo: 
em pacientes jovens, idosos, imunossuprimidos ou que em algumas 
situações possam ter utilizado medicamento antitérmico. Nessas 
situações, a avaliação clínica deve ser levada em consideração e a 
decisão deve ser registrada na ficha de notificação. Considerar a febre 
relatada pelo paciente, mesmo não mensurada.
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Uma das formas de valorizar e reconhecer a importância do 
farmacêutico durante a pandemia do novo coronavírus, foi a reali-
zação da campanha “Fique em casa por nós”. Durante dois meses 
recebemos mais de 200 fotos de farmacêuticos de todo o estado 
de Minas Gerais, que mostravam o dia a dia da nossa atuação no 
combate à Covid-19, em farmácias, drogarias, hospitais, centros 

de saúde, além da indústria e pesquisa.

A pandemia ainda não acabou. Vamos seguir firmes e atuantes, 
zelando pela qualidade de vida e saúde da população. Mas também 
não podemos descuidar da nossa saúde. Vamos usar os equipamentos 

de proteção e cumprir o nosso papel como promotores da Saúde. 

nós, Farmacêuticos, 
estamos aqui por vocês. 
Se puderem, fiquem em casa por nós!
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Para facilitar a vida do farmacêutico que 
necessita se inscrever no CRF/MG, durante 
a pandemia da Covid-19, e não pode fazê-lo 
presencialmente, pois está suspenso o aten-
dimento nessa modalidade na sede e nas 
Seções, o Serviço de Registro instituiu o proce-
dimento para inscrição por meio eletrônico, o 
“Registro Online”, temporariamente.

Para fazer o registro o farmacêutico deve 
acessar o site www.crfmg.org.br, em Informa-
ções > Requerimentos e Modelos > Registro 
> Pessoa Física, onde encontrará o passo a 
passo para se inscrever.

Antes da pandemia, o profissional deveria fazer 
o agendamento e levar à sede ou à Seção a que 
pertence a documentação, onde também era 
colhida assinatura do farmacêutico.

crF/mg cria registro online para 
o proFissional que precisa se 
inscrever durante a pandemia

documentos
Mas, atenção! Mesmo se inscrevendo por meio 
eletrônico, o profissional deverá comparecer 
ao CRF/MG (sede ou Seção) no prazo máximo 
de 2 (dois) meses, após o retorno do atendi-
mento presencial, para terminar o processo, 
fazer a entrega dos documentos, originais 
e cópia e foto, o que permitirá confeccionar 
a cédula de identidade profissional para o 
exercício da profissão.

“O meio online é para facilitar e não impedir 
àqueles que precisam do registro para 
o exercício das atividades. Mas é preciso 
complementar o processo em até 2 meses, 
após o retorno do atendimento presencial”, 
esclarece o gerente do Serviço de Registro do 
CRF/MG, Luciano Rodrigo Alves. 

GESTÃO

https://www.crfmg.org.br/site/uploads/arquivos/20200324[102057]procedimento_farmaceutico_inscricao_covid19.pdf
https://www.crfmg.org.br/site/uploads/arquivos/20200324[102057]procedimento_farmaceutico_inscricao_covid19.pdf
https://www.crfmg.org.br/site/uploads/arquivos/20200324[102057]procedimento_farmaceutico_inscricao_covid19.pdf
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maniFesto 
em deFesa da 
assistência 
Farmacêutica 
integral

As entidades farmacêuticas que compõem o 
Comitê de Gestão de Crise do CRF/MG entendem 
que a presença do farmacêutico durante todo 
o horário de funcionamento do estabeleci-
mento é mais do que uma exigência legal, é a 
garantia do direito constitucional das pessoas 
ao cuidado à saúde.

Por isso, a Medida Provisória 936 não se aplica 
aos estabelecimentos farmacêuticos, como 
prevê a Lei 13.021, artigo 6º. Além de alertar os 

Como estabelece a 
legislação, a assistência 
farmacêutica integral 
deve ser prestada 
durante todo o horário 
de funcionamento do 
estabelecimento.
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farmacêuticos para não aceitarem redução 
de salário e da jornada ou suspensão do 
contrato de trabalho, em nome do Comitê, o 
CRF/MG encaminhou ofício ao sindicato dos 
proprietários de farmácias (sincofarma) e 
aos proprietários de farmácias e drogarias, 
posicionando-se contrário à medida.

A Seção III da MP, Art. 7º, estabelece a 
redução proporcional da jornada de trabalho 
e do salário durante o estado de calamidade 
pública provocada pela pandemia do novo 
Coronavírus, o que possibilita ao empregador 
reduzir a jornada de trabalho ou suspensão do 
contrato de trabalho e redução do salário dos 
seus empregados, por até noventa dias. 

O Comitê não concorda com a suspensão do 
contrato de trabalho, com a redução do salário 
e da jornada do farmacêutico, a menos que 
o estabelecimento tenha o seu horário de 
funcionamento reduzido, e que seja coin-
cidente com o horário de assistência do 
farmacêutico. independentemente da mP, a 
assistência farmacêutica deve ser prestada 
em horário integral de funcionamento do 
estabelecimento. Se o estabelecimento 
reduzir a jornada de trabalho do respon-

sável técnico, ele terá que contratar um 
rT substituto. Ou seja, se o estabelecimento 
estiver aberto, deve contar com a presença 
do farmacêutico.

A Política Nacional de Assistência Farma-
cêutica, que é parte integrante da Política 
Nacional de Saúde, envolve um conjunto 
de ações voltadas à promoção, proteção e 
recuperação da saúde. O incentivo ao uso 
racional de medicamentos, por intermédio 
de ações que disciplinem a prescrição, a 
dispensação e o acesso aos medicamentos, 
são exemplos dessas ações.

Os farmacêuticos desempenham papel 
fundamental na organização da Assistência 
Farmacêutica e foram convocados e reco-
nhecidos pelo Ministério da Saúde como 
profissionais essenciais ao enfrentamento da 
pandemia causada pelo novo coronavírus. 

Em defesa da profissão e da garantia dos 
direitos dos farmacêuticos, o Comitê mani-
festou publicamente seu posicionamento em 
conformidade com a legislação, que determina 
que a assistência farmacêutica integral deve 
ser prestada durante todo o horário de funcio-
namento do estabelecimento. 

Ligue para (31) 3218-1023
ou envie email para registro@crfmg.org.br

Precisa se comunicar no
Serviço de Registro?
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Para assessorá-la nas medidas de enfren-
tamento à pandemia causada pelo novo 
coronavírus (Covid-19), em abril, a diretoria 
de CRF/MG constituiu o Comitê de Gestão de 
Crise, com a participação de várias entidades 
representantes dos farmacêuticos. 

Muitas ações têm sido desenvolvidas, prin-
cipalmente, para garantir os direitos dos 
farmacêuticos e também para orientá-los 
com informações técnicas. Já em sua primeira 
reunião, o grupo elaborou nota de repúdio 
contra as medidas adotadas pelo governo 
estadual no Decreto 47.914//20020, que 
privilegiou a classe médica, possibilitando a 
contratação temporária desses profissionais 
com gratificação que varia de, aproximada-
mente, R$ 4.600,00 a R$ 9 mil.

Em nome do Comitê, o CRF/MG encaminhou 
ofício ao governador Romeu Zema solicitando 
tratamento isonômico para os farmacêuticos.

Essa situação também destacada em plenária 
na Assembleia Legislativa pela deputada 
Ana Paula Siqueira, que integra o Comitê, e 
pelo deputado Dr. Paulo. Os parlamentares 

crF/mg institui 
comitê de gestão 
de crise durante 
a pandemia

cobraram do Executivo tratamento igual 
para os demais profissionais de saúde.

As questões trabalhistas que afetam a 
categoria profissional foram destacadas na 
reunião, como a obrigatoriedade de EPIs 
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integram o comitê:

Conselho Regional de Farmácia 
de Minas Gerais

Sindicato dos Farmacêuticos 
de Minas Gerais (Sinfarmig)

Sincofarma Minas Gerais Sindicato dos Laboratórios 
de Minas Gerais (SindLab)

Sociedade Brasileira de Farmacêuticos 
em Oncologia (Sobrafo)

Sociedade Brasileira de 
Farmácia Hospitalar (Sbrafh)

Associação Mineira 
de Farmacêuticos (AMF)

Associação Mineira 
de Farmacêuticos Homeopatas (AMFH)

Associação Nacional de Farmacêuticos 
Magistrais - Regional Minas (Anfarmag)

Associação de Farmacêuticos 
do Vale do Aço e Região (AFVA)

Associação de Farmacêuticos 
de Araxá e Região Deputada Ana Paula Siqueira

representando o Plenário do crF/Mg:

Conselheiro Federal Gerson Antônio Pianetti Conselheira Federal Suplente Elaine C. Coelho Baptista

Conselheira Regional Andrea Reis Pereira Conselheira Regional Gláucia Pereira Lage Alves

para os farmacêuticos que atuam na linha de frente de combate à pandemia e atuação junto aos 
parlamentares para aprovação de lei que vise o pagamento do adicional de insalubridade para 
os farmacêuticos, durante esse período.

A violência doméstica contra a mulher foi outro tema debatido na reunião. Em função do isola-
mento social imposto pela pandemia, é comum entre os participantes a preocupação com o 
aumento dos casos de abusos e violência doméstica. Ficou acertado que o Comitê vai contar com 
o apoio do Grupo Técnico de Trabalho da Mulher do CRF/MG, que está elaborando projeto a ser 
instituído e com a parceria da deputada Ana Paula Siqueira para viabilização de ações voltadas 
para a proteção das farmacêuticas mineiras. 
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Os farmacêuticos desempenham papel 
fundamental na organização da Assistência 
Farmacêutica e, recentemente, foram convo-
cados e reconhecidos pelo Ministério da 
Saúde como profissionais essenciais ao 
enfrentamento da pandemia causada pelo 
novo coronavírus.

Os profissionais atuam nos serviços essen-
ciais que nesse momento de enfrentamento à 
Covid-19, estão previstos na Medida Provisória 
926/2020 e nos decretos que alteram e regu-
lamentam a Lei 13.979/2020, que disciplinam, 
para todo o país, quais serviços são consi-
derados essenciais e não podem, portanto, 
ser paralisados por medidas como a quaren-
tena. O objetivo é impedir a interrupção de 
atividades e do fornecimento de insumos e 

nota técnica
DO COMITÊ 

DE GESTÃO DE 
CRISE DO 

CRF/MG QUANTO 
à segurança na 
dispensação de 
medicamentos

materiais necessários à sobrevivência, saúde, 
abastecimento e segurança da população.

A própria Constituição Federal, em seu artigo 
196, garante a saúde como um direito de 
todos e dever do estado, mediante políticas 
sociais e econômicas que visem à redução do 
risco de doenças e de outros agravos e acesso 
universal e igualitário às ações e serviços para 
sua promoção, proteção e recuperação.

Portanto, em defesa da profissão e da garantia 
dos direitos dos farmacêuticos, o Comitê 
manifesta publicamente seu posicionamento em 
conformidade com a legislação, que determina 
que a assistência farmacêutica integral deve ser 
prestada durante todo o horário de funciona-
mento do estabelecimento. 

GESTÃO

https://www.crfmg.org.br/site/noticias/nota-tecnica-do-comite-de-gestao-de-crise-do-crf-mg-quanto-a-seguranca-na-dispensacao-de-medicamentos
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Sempre vigilante e zelando pelos interesses 
dos farmacêuticos, em abril, o CRF/MG tomou 
mais uma atitude visando assegurar os direitos 
dos profissionais.

Por entender que os farmacêuticos que trabalham 
em locais expostos a agentes nocivos durante 
a pandemia causada pela Covid-19, o Conselho 
encaminhou ofício a todos os prefeitos dos 853 
municípios solicitando o pagamento do adicional 
de insalubridade de até 40% para esses profissio-
nais. O documento foi encaminhado aos prefeitos 
por meio da Associação Mineira de Municí-
pios (AMM) e Associações de Microrregiões e 
Consórcio Intermunicipal.

“Sendo também um profissional de saúde, o 
farmacêutico tem o direito de receber o adicional 
de insalubridade se estiver trabalhando exposto a 
riscos. Por isso, cobramos dos prefeitos o devido 
pagamento devido”, ressalta a presidente Júnia 
Célia de Medeiros. 

CRF/MG cobra 
de prefeitos 
pagamento de 
insalubridade para 
os farmacêuticos 
durante a 
pandemia
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Em ofício encaminhado à Fundação Hospitalar 
do Estado de Minas Gerais (Fhemig), em março, o 
CRF/MG ressaltou a sua preocupação em relação 
aos farmacêuticos daquela rede, que têm se 
desdobrado nos trabalhos frente à pandemia.

O Conselho solicitou ao presidente da Fhemig que 
os farmacêuticos servidores fossem contemplados 
com o pagamento de plantões estratégicos.

“Estamos num momento de crise e de muito 
trabalho para todos nós profissionais da Saúde. 
Por isso, nada mais justo que os farmacêuticos 
hospitalares, que tanto têm contribuído, recebam 
o pagamento dos plantões”, avaliou à época a 
presidente Júnia Célia de Medeiros.

conselho solicita à Fhemig 
inserção dos Farmacêuticos no 
combate ao covid-19 e pagamento 
de plantões estratégicos

No documento, o Conselho ressaltou a 
importância do farmacêutico na assistência 
farmacêutica ao paciente. “Ressaltamos 
que a assistência farmacêutica, além de 
garantir o abastecimento às unidades 
hospitalares, é essencial para o correto 
gerenciamento da terapia medicamentosa, 
seleção de medicamentos e segurança do 
paciente quanto ao uso racional de medi-
camentos. Tais ações estão contempladas 
nos planos de contingência dos serviços 
hospitalares e são realizadas impreterivel-
mente sob a coordenação e participação 
dos farmacêuticos. 

GESTÃO

https://i.ibb.co/56BBbC4/OFICIO-DIR-79-2020-Ao-Sr.jpg
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CientistA 
FARMACêutiCA 
DA uFMG nA 
linhA De FRente 
De pesquisAs De 
FáRMACos pARA 
o tRAtAMento 
DA CoviD-19

Drª. Jordana Graziella A.C. Reis no laboratório da UFMG

a universidade Federal de Minas gerais (uFMg) trabalha no desenvolvimento 
de antivirais no combate ao novo coronavírus, que tem desafiado o mundo. Um 
dos caminhos para se chegar a um tratamento com fármacos já existentes pode 
estar bem próximo de nós, no laboratório de Virologia básica e aplicada (lVba), 
do departamento de Microbiologia, do instituto de ciências biológicas da uFMg, 
onde tem trabalhado intensamente a equipe da farmacêutica e bioquímica, 
doutora em microbiologia, professora Jordana graziella Alves Coelho dos reis.

são várias pesquisas e pesquisadores envolvidos na busca de um fármaco ou 
vacina que possa tratar ou fazer a prevenção da doença causada por esse vírus 
que já dizimou milhões de pessoas desde dezembro de 2019. 

Como diz a doutora Jordana, “estamos todos navegando em águas desconhecidas 
dentro dessa pandemia, mas temos trabalhado para que possamos dar a nossa 
contribuição nesse processo de busca para um tratamento eficaz contra essa 
doença”, pondera a doutora Jordana.

ela conta como está o andamento dos trabalhos nessa pesquisa que teve início 
em janeiro, antes mesmo da notificação de casos do vírus no Brasil.

Crédito: Arquivo pessoal
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em qual linha de trabalho você 
e sua equipe estão atuando e 
desde quando?
Temos duas linhas de pesquisa dentro da 
temática de Covid-19: a primeira é a busca 
de novos antivirais com atividade anti-SARS-
CoV-2 e a outra é tentar entender a resposta 
imune de pacientes com Covid-19.

Há uma prospecção de drogas 
antivirais e reposicionamento 
de fármacos, ou seja, estudando 
fármacos já existentes e 
que poderiam ser usados no 
tratamento da covid-19?

Sim, estamos alinhavando projetos com o objetivo 
de testar fármacos já existentes para avaliar a 
sua atividade in vitro e in vivo para tratamento de 
Covid-19. Temos também o objetivo de testar novos 
protótipos de drogas, que ainda não estão dispo-
níveis no mercado, com atividade antiviral para 
SARS-CoV-2. Formamos uma rede com mais de sete 
instituições do Brasil inteiro envolvidas para testar 
novos protótipos antivirais.

O desenho de novas drogas é realizado por 
colaboradores externos e da UFMG, que estão 
realizando estudos in silico por modelagem 
molecular. Esta estratégia é utilizada para 
realizar uma triagem inicial que visa a predição e 
seleção dos melhores candidatos antivirais. 

Já foram iniciados os experimentos 
ou ensaios com as drogas? e de que 
forma?
Já temos dados preliminares com alguns fármacos 
e protótipos. Nossos dados indicam que alguns 
candidatos são promissores antivirais para o 
vírus da Dengue. Nossos protótipos antivirais 
foram eficientes no bloqueio de uma etapa 
importante utilizada por este vírus para estabe-
lecer seu ciclo de infecção, que acontece de 
forma semelhante na biosíntese de SARS-CoV-2. 
Estamos aguardando agora o estabelecimento e 
treinamento adequado do laboratório com nível 
de biosegurança adequado (NB3) para realizar os 
experimentos com SARS-CoV-2.

Quantas drogas estão sendo 
estudadas nos ensaios clínicos? 
tem alguma bem comum, mais 
conhecida, e isenta de prescrição 
médica?Várias drogas são alvo dos estudos
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Existem em torno de 1.115 estudos associados a 
tratamento de Covid-19 em estudos clínicos em 
humanos registrados no mundo todo, conforme 
cadastramento no clinicaltrials.gov. Várias drogas 
são alvo destes estudos, sendo avaliadas como 
tratamento isolado ou com terapia combinada 
a outras drogas. Algumas drogas que estão sob 
estudo são hidroxicloroquina combinada ou 
não a azitromicina, que mais recentemente foi 
demonstrada como não eficaz no tratamento 
de Covid-19 (GELERIS et al., 2020). Outras drogas 
como ivermectina, nitazoxanida, isotretinoína, 
mesilato de camostato, mesilato de nafamostato, 
plasma hiperimune, entre outras, ainda estão 
sob investigação. Todas as drogas em estudo 
são distribuídas apenas com prescrição médica. 
Existe um estudo clínico que avalia a eficácia de 
irrigação nasal com solução salina hipertônica e 
outro utilizando budesonida local para o trata-
mento de hiposmia em pacientes com Covid-19 
sem sinais de gravidade.

Quando vocês pretendem iniciar os 
experimentos e ensaios?

Assim que tivermos o laboratório de segurança 
NB3 disponível. Esperamos iniciar em julho ou 
agosto deste ano.

esse vírus tem desafiado cientistas 
e pesquisadores. mas você acredita 
que já estamos próximos de um 
medicamento que o combata?
Acredito que apesar da corrida mundial em busca 
de uma terapêutica adequada para Covid-19, ainda 
não estamos próximos de protocolos terapêuticos 
ideais. Estudos clínicos precisam de tempo para 
serem realizados, assim como estudos iniciais in 
vitro contundentes e ensaios utilizando modelos 
animais. No entanto, os esforços que fazemos 
agora para combater esta pandemia não serão 
em vão e podem nos auxiliar, caso o SARS-CoV-2 
se torne endêmico, como o vírus da Dengue. Além 
disso, o que aprendemos e desenvolvemos em 
termos de tecnologias e estratégias farmacoló-
gicas antivirais neste momento pode nos auxiliar 
em pandemias futuras para os próximos betaco-
ronavírus e ainda outros vários vírus de nossa 
virosfera que ameacem a espécie humana. 

ENTREVISTA

“

“

Estamos todos navegando em águas desconhecidas dentro 
dessa pandemia.Temos trabalhado para que possamos 

dar a nossa contribuição nesse processo de busca para um 
tratamento eficaz contra essa doença.

Drª. Jordana Coelho dos Reis

https://clinicaltrials.gov/ct2/results?cond=COVID-19&term=treatment&cntry=&state=&city=&dist=
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cartilhas com orientações para 
atuação Farmacêutica durante a 
pandemia do novo coronavírus
Durante toda a pandemia do novo coronavírus, o CRF/MG está produzindo diversos materiais 
baseados em evidências e pesquisas científicas para orientar os farmacêuticos mineiros, profis-
sionais que estão na linha de frente no combate à Covid-19. Nos últimos meses, grupos de 
trabalho de diversas áreas do nosso Conselho fizeram uma série de cartilhas que estão disponí-
veis em nosso site para download. 

Aponte a câmera do seu celular ou use aplicativo 
para leitura de QR Code e acesse o material.

FARMÁCIA
EM DEBATE

https://www.crfmg.org.br/site/uploads/areaTecnica/20200331[125215]coronavirus-cartilha-analises-clinicas-interativo.pdf
https://www.crfmg.org.br/site/uploads/areaTecnica/20200422[123752]coronavirus-cartilha_residuos-interativo.pdf
https://www.crfmg.org.br/site/uploads/areaTecnica/20200427[164659]coronaviruscartilhaPADM27042020.pdf
https://www.crfmg.org.br/site/uploads/areaTecnica/20200331[152628]coronavirus-cartilha-farmaceuticos-interativo.pdf
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As receitas eletrônicas ainda geram muitas dúvidas entre médicos, farmacêuticos e a população.

A Portaria MS 467/2020, que regulamenta a telemedicina e a prescrição eletrônica, lançaram 
responsabilidades ao farmacêutico, pois a dispensação de medicamentos por meio de receitas 
eletrônicas exige atenção especial a alguns requisitos e procedimentos essenciais.

Pontos importantes que devem ser observados.

evite erros na 
dispensação de 
medicamentos com 
receitas eletrônicas

médicos:

É essencial que o médico possua o certificado digital reconhecido pelo ICP-Brasil para efetuar 
a assinatura de receitas eletrônicas contendo medicamentos controlados e antimicrobianos. 
Normalmente a assinatura de receituários feitos em plataformas comerciais não possuem essa 
certificação e, nesses casos, as receitas enviadas digitalmente não terão validade para a farmácia.

É indispensável que a receita seja encaminhada em PDF para o paciente. Além de ser direito do 
paciente conhecer o conteúdo da receita, o envio da mesma diretamente para a farmácia pode 
configurar como venda casada.

Nem todo medicamento pode ser prescrito em receitas eletrônicas. Os medicamentos contro-
lados da Portaria 344/98, sujeitos a notificação de receitas, estão excluídos.

De preferência, utilize o modelo de prescrição eletrônica indicado pelo CFM disponível em: 
http://prescricaoeletronica.cfm.org.br/

http://www.crfmg.org.br/
http://prescricaoeletronica.cfm.org.br/
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Farmacêuticos:

Após receber o arquivo do paciente em PDF, verifique a regularidade dos dados contidos na 
prescrição.

Para as receitas digitais elaboradas segundo o modelo indicado pelo CFM, faça a verificação da 
autenticidade da assinatura digital do médico usando a plataforma do Validador disponível em: 
https://assinaturadigital.iti.gov.br/

Nesse caso, o farmacêutico também deve ter assinatura digital com certificação ICP-Brasil para 
que, na plataforma, possa assinar a dispensação do medicamento e impedir que a receita seja 
lançada em outra farmácia.

Para as outras receitas com assinatura digital certificada, mas que não seguem o modelo do CFM, 
a verificação deve ser feita em duas etapas:

 » Certifique-se o nome e nº do CFM do médico no site do CFM acessando o link: https://portal.cfm.org.br/
index.php?option=com_medicos

 » Verifique a autenticidade da assinatura digital do médico usando o site do verificado ITI disponível em: 
https://verificador.iti.gov.br/verifier-2.5.2/

Em qualquer um dos meios, caso apareça uma mensagem de que não foi possível verificar a 
autenticidade da assinatura do documento, a receita não É Válida e o farmacêutico não 
poderá dispensar os medicamentos. 

pacientes:

Ao final da consulta médica remota (realizada pela internet), certifique-se com o médico de que 
a receita foi assinada eletronicamente, com certificado digital ICP-Brasil, em nome do médico 
(pessoa física). Os certificados digitais de clínicas e hospitais não são permitidos para assinatura 
de receitas.

Receba e guarde o arquivo da receita enviada pelo médico.

Verifique na farmácia de sua preferência qual o meio você deve encaminhar o arquivo da receita 
para o Farmacêutico. Ex.: email, WhatsApp, etc.

https://portal.cfm.org.br/index.php%3Foption%3Dcom_medicos
https://portal.cfm.org.br/index.php%3Foption%3Dcom_medicos
https://assinaturadigital.iti.gov.br/
https://portal.cfm.org.br/index.php?option=com_medicos
https://portal.cfm.org.br/index.php?option=com_medicos
https://verificador.iti.gov.br/verifier-2.5.2/
https://www.crfmg.org.br/site/noticias/prescricao-eletronica-entenda-o-passo-a-passo-para-a-dispensacao-medicamentos-de-receitas-digitais
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CAMPANHA DO 
uso racional de 
medicamentos 
ESTE ANO FOI VIRTUAL

Devido à pandemia, este ano a 
campanha de Uso Racional de Medica-
mentos, que ocorre em maio, não pôde 
ser realizada com ações e atividades 
públicas, como o CRF/MG sempre fez.

Em parceria com o Conselho Federal 
de Farmácia, os Conselhos Regionais 
promoveram a campanha online, em 
suas redes sociais.

Para informar os farmacêuticos, foram realizadas 
diversas lives com especialistas em diversos temas 
pertinentes à campanha, que foi divulgada por todos 
os Conselhos.

O uso inadequado de medicamentos é preocupação 
constante para os farmacêuticos e estudo realizado 
pelo CFF demonstra que dispararam as vendas para 
os MIPs que supostamente aumentam a imunidade 
ou tratam a Covid-19. Os dados são alarmantes. 
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Levantamento mostra 
como o medo da 
Covid-19 impactou venda 
de medicamentos

MedicaMento/PrincÍPio atiVo Jan a Mar/2019 Jan a Mar/2020 %

HIDROXICLOROQUINA SULFATO 231.546 388.829 67,93%

IBUPROFENO 15.010.195 14.615.066 -2,63%

PARACETAMOL 11.150.452 19.774.819 77,35%

DIPIRONA SÓDICA 30.226.256 46.716.599 54,56%

COLECALCIFEROL 4.440.289 6.019.038 35,56%

ACIDO ASCÓRBICO 9.327.016 26.116.340 180,01%

Conselhos de Farmácia aproveitam o Dia 
Nacional do Uso Racional de Medicamentos 
para alertar sobre riscos do uso inade-
quado e orientar que farmacêutico seja 
sempre consultado.

Em meio a uma das maiores pandemias da 
história, os conselhos de Farmácia realizam, 
a partir de 5 de maio,mais uma campanha 
sobre a importância do uso racional de medi-
camentos para a proteção à saúde. A data é 
alusiva ao tema e nesse ano, em que o mundo 

enfrenta um inimigo poderoso e desconhe-
cido, o recadosimples e direto é “não entre 
em pânico e antes de usar qualquer medica-
mento, consulte o farmacêutico”. O motivo do 
alerta é o resultado de um estudo realizado a 
pedido dos conselhos, pela consultoria IQVIA, 
que constatou um aumento significativo nas 
vendas de alguns medicamentos relacionados 
à Covid-19 nos três primeiros meses desse ano, 
quando aumentaram os casos da doença, em 
relação ao mesmo período do ano passado.

Veja os dados no brasil:

ÂMBITO
FARMACÊUTICO
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A vitamina C ou ácido ascórbico, que teve 
propalado o seu “efeito preventivo” contra o 
novo coronavírus em fakenews, foi campeã em 
comercialização. Também foi verificado um 
crescimento no consumo da vitamina D ou 
colecalciferol e da hidroxicloroquina sulfato, 
a qual foi atribuída a capacidade de curar a 
Covid-19. Foram pesquisados, ainda, os medi-
camentos isentos de prescrição que podem 
ser indicados para amenizar os sintomas leves 
da Covid-19. No caso do Ibuprofeno, as vendas 
caíram, provavelmente porque o medica-
mento, por um breve período, foi relacionado 
ao agravamento de casos da doença. 

Os percentuais são uma clara demonstração 
da influência do medo sobre um hábito 
consagrado entre a população brasileira, o 
uso indiscriminado de medicamentos. Uma 
pesquisa realizada pelo Conselho Federal 
de Farmácia (CFF) por meio do Instituto 
Datafolha, constatou que a automedicação é 
um hábito comum a 77% dos brasileiros que 

MedicaMento/PrincÍPio atiVo Jan a Mar/2019 Jan a Mar/2020 %

HIDROXICLOROQUINA SULFATO 25.664 44.990 75,30%

IBUPROFENO 1.3344.227 1.320.863 -1,74%

PARACETAMOL 1.245.274 2.067.750 6,05%

DIPIRONA SÓDICA 4.244.591 6.090.520 43,49%

COLECALCIFEROL 522.220 690.187 32,16%

ACIDO ASCÓRBICO 399.977 830.827 191,52%

fizeram uso de medicamentos nos últimos 
seis meses anteriores ao estudo, feito em 
2019. Quase metade (47%) se automedica 
pelo menos uma vez por mês, e um quarto 
(25%) o faz todo dia ou pelo menos uma 
vez por semana. 

Os conselhos de Farmácia alertam que 
todos os medicamentos oferecem 
riscos. Mesmo os isentos de prescrição 
podem causar danos, especialmente se 
forem usados sem indicação ou orien-
tação profissional. dependendo da dose 
o paracetamol pode causar hepatite 
tóxica. A dipirona oferece risco de 
choque anafilático e o ibuprofeno é 
relacionado a tonturas e visão turva. 
Já o uso prolongado da vitamina c 
pode causar diarreias, cólicas, dor 
abdominal e dor de cabeça. e com a 
ingestão excessiva de vitamina d, o 
cálcio pode depositar-se nos rins e até 
causar lesões permanentes.

Veja os dados em Minas gerais:
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ÂMBITO
FARMACÊUTICO

Os riscos são mais graves em relação a hidro-
xicloroquina, medicamento indicado para 
tratar doenças como o lúpus eritematoso. Da 
mesma forma que a cloroquina (indicada para 
a malária, porém disponibilizada apenas na 
rede pública), a hidroxicloroquina pode causar 
problemas na visão, convulsões, insônia, 
diarreias, vômitos, alergias graves, arritmias 
(coração batendo com ritmo anormal) e até 
parada cardíaca. O uso de hidroxicloroquina 
ou cloroquina em pacientes internados com 
teste positivo para o novo coronavírus ainda 
não tem evidências representativas. Portanto, 
se justifica apenas com supervisão e prescrição 
médica, atualmente, com retenção de receita. 

“O nosso alerta é para se evitar a autome-
dicação, que causa sérios danos à saúde 
da população, principalmente em tempos 
de pandemia. Os usuários de medica-
mentos devem buscar as orientações dos 
farmacêuticos que trabalham seguindo as 
recomendações da Anvisa e promovem as 
boas práticas farmacêuticas para realizar as 
dispensação dos medicamentos,” observa a 

presidente do Conselho Regional de Farmácia 
de Minas Gerais, Júnia Célia de Medeiros. 
Ela lembra que os farmacêuticos sempre 
apoiaram a saúde em pandemias e estão na 
linha de frente do combate nessa também. 
Por isso, a campanha destaca a participação 
histórica da categoria nesses momentos, no 
enfrentamento às doenças transmissíveis e na 
defesa da saúde púbica.

História - Durante a campanha serão 
lembrados ícones da profissão, como o 
farmacêutico baiano Rodolfo Marcos Teófilo, 
graduado pela Faculdade de Medicina da Bahia 
em 1875 e radicado no estado do Ceará. Sem 
apoio do poder público, Rodolfo Marcos Teófilo 
enfrentou duas epidemias de varíola, que 
vitimaram milhares de pessoas em Fortaleza e 
cidades do interior cearense, no final do século 
XIX e início do século XX. Em 1862, aprendeu 
as técnicas de produção da vacina e em 1901 
passou a imunizar a população, contando com 
ajuda da sua esposa e de um auxiliar. Cuidou 
sozinho da vacinação em massa pelos bairros 
pobres de Fortaleza até 1903. 

Em breve você terá uma nova plataforma
de cursos, palestras e capacitações online.

ATENÇÃO, FARMACÊUTICO!

As atividades presenciais estão suspensas por tempo indeterminado em função da pandemia da Covid-19

Aguarde!
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O Conselho Federal de Farmácia (CFF) publicou no início de maio, a Resolução nº 685, de 30 
de janeiro de 2020, que regulamenta a atribuição do farmacêutico na prática da ozonioterapia. 
A resolução reconhece a atuação do farmacêutico na ozonioterapia clínica e estética, como 
terapia complementar e integrativa. A ozionoterapia utiliza a aplicação de uma mistura dos gases 
oxigênio e ozônio, ou seja, o ozônio medicinal.

Com a regulamentação, o farmacêutico poderá requerer sua habilitação no CRF/MG, desde que 
atenda aos requisitos previstos na resolução, entre eles, realização de curso livre de formação 
profissional na área, com no mínimo 80 horas, sendo 60% da carga horária presencial.

 O farmacêutico também pode comprovar a sua capacidade nessa especialidade, por meio de 
documentação específica, que ateste a sua competência com a declaração de no mínimo 10 
pacientes, no período de 12 meses contínuos ou intermitentes. 

saiba mais

ÂMBITO
FARMACÊUTICO

Farmacêutico precisa 
estar habilitado para 
exercer a ozonioterapia

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-685-de-30-de-janeiro-de-2020-255613547
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-685-de-30-de-janeiro-de-2020-255613547
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O aplicativo fornece aos profissionais de 
saúde orientações, cursos e workshops 
virtuais atualizados, que os ajudarão a 
cuidarem de pacientes com a doença 
causada pelo novo coronavírus e a se prote-
gerem. A ferramenta foi desenvolvida com 
base em necessidades apresentadas por 20 
mil profissionais de saúde de várias partes 
do mundo em uma pesquisa da Academia 
da OMS realizada em março de 2020.

O estudo constatou que dois terços dos entre-
vistados sentem que precisam estar mais 
preparados, principalmente na prevenção 
e controle de infecções, gerenciamento de 
casos, uso de equipamentos de proteção indi-
vidual, segurança no trabalho, comunicação 
de riscos e engajamento comunitário.

O apl icat ivo es tá  disponível  para 
download gratuito na Apple App Store e 
na Google Play Store.

FIQUE DE OLHO

Atenção, farmacêuticos! O Conselho 
Federal de Farmácia (CFF) prorrogou 
o prazo para a adequação do 
currículo e da titulação de especia-
lista em Oncologia.

Os profissionais que atuam ou 
pretendem atuar na área, agora têm 
prazo até 31 de dezembro de 2020 
para regularizar a documentação 
perante o CRF/MG.

A Resolução 640/2017 do CFF estabe-
lece que para o exercício de atividades 
de preparo dos antineoplásicos e 
demais medicamentos na Oncologia, 
o farmacêutico deverá estar devida-
mente habilitado no CRF/MG para o 
exercício destas atividades.

de acordo com o código de Ética 
Farmacêutica, é proibido exercer 
a profissão e funções relacionadas 
à Farmácia, exclusiva ou não, sem 
a necessária habilitação legal. 

CFF prorroga prazo para 
adequação da titulação e 

currículo na área de oncologia

Aplicativo da Academia da oMs 
em português já está disponível 

para profissionais de saúde

https://apps.apple.com/us/app/who-academy/id1506019873?ls=1
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.who.WHOA
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Tributo aos
farmacêuticos
de Análises
Clínicas
O CRF/MG parabeniza o Sindicato dos
Laboratórios de Minas Gerais (SindLab),
a Sociedade Brasileira de Análises
Clínicas (SBAC) e ao Grupo Mineiro
da Qualidade no Laboratório (GMQL)
pela homenagem aos farmacêuticos
das Análises Clínicas.

O CRF/MG agradece e 
parabeniza você, farmacêutico,
que está na linha de frente
arriscando a vida para
prestar esse importante
trabalho nos exames de
detecção da Covid-19.

A vocês, o nosso reconhecimento! 
Diretoria do CRF/MG
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conselHo regional de FarMácia do estado de Minas gerais 

sede

Rua Urucuia, 48 - Floresta, Belo Horizonte/MG | Cep: 30150-060
Tel.: (31) 3218-1000 | Fax: (31) 3218-1001 e 3218-1002

Horário de Funcionamento: 8h às 17h, de Segunda a Sexta

seções do crF/Mg

gerÊncias

assessoria técnica
(31) 3218-1012 
duvidastecnicas@crfmg.org.br

Capacitação Profissional
(31) 3218-1026
capacifar@crfmg.org.br

comunicação
(31) 3218-1009 | 1044 
comunicacao@crfmg.org.br

cobrança
(31) 3218-1025 | 1033
cobranca@crfmg.org.br

fiscalização
(31) 3218-1007 | 1017 | 1018 | 1030 
fiscalizacao@crfmg.org.br

orientação e Ética
(31) 3218-1011

infraestrutura
(31) 3218-1008 | 1020
infraestrutura@crfmg.org.br

inscrição e registro
(31) 3218-1023
registro@crfmg.org.br

tecnologia da informação
(31) 3218-1015 | 1034 | 1045 | 1046
ti@crfmg.org.br

advocacia geral
(31) 3218-1014 | 1036
ag@crfmg.org.br

leste de Minas
Rua Sete de Setembro, 2716 (Edifício 
Medical Center), Sala 904 - Centro 
Governador Valadares/MG - CEP: 35010-171
Telefax: (33) 3271-5764
Celular: (31) 98869-0241  |  (31) 99782-9892
leste@crfmg.org.br
secao.leste@crfmg.org.br

norte de Minas
R. Correia Machado, 1025 - Salas 403/404 - Centro 
Montes Claros/MG - CEP: 39400-090
Telefax: (38) 3221-7974
Celular: (31) 98869-0331  |  (31) 99590-6640
norte@crfmg.org.br
secao.norte@crfmg.org.br

sul de Minas 
Praça João Pinheiro, 194 - sala 101 - Centro
Pouso Alegre/MG - CEP: 37550-191
Telefax: (35) 3422-8552
sul@crfmg.org.br
secao.sul@crfmg.org.br

Triângulo mineiro
Av. Benjamim Magalhães, 1014 - Bairro Tibery
Uberlândia/MG - CEP: 38405-040
Telefax: (34) 3235-9960
triangulo@crfmg.org.br
secao.triangulo@crfmg.org.br

Vale do aço
Rua Vinhático, 15 (Edifício Horto Office), Sala 905 - Horto
Ipatinga/MG - CEP: 35160-317
Telefax: (31) 3824-6683
Celular: (31) 98869-0233  |  (31) 99512-2828
valedoaco@crfmg.org.br
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
Celular: (31) 99459-0336  |  (31) 99538-0493
zonadamata@crfmg.org.br
secao.zonadamata@crfmg.org.br

http://www.crfmg.org.br/
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