
Presidente - Vanderlei Eustáquio Machado
Representante da região Central, com carreira profi ssional voltada para as áreas de Análises Clínicas e Ensino. 
Participou ativamente das principais conquistas da profissão ao longo dos seus 31 anos como professor na 
Universidade Federal de Ouro Preto, empresário e militante da causa farmacêutica. É o atual presidente do CRF-MG 
(Gestão 2012/2013). Farmacêutico-Bioquímico graduado pela UFOP, é especialista em Análises Clínicas (1972), sócio 
Diretor Laboratório Vanderlei Machado (1973), especialista em Análises Clínicas pela SBAC (1976), diretor presidente 
da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas – MG (1995 a 2001). Foi o presidente do 10º e 11º CFBMG. É conselheiro 
regional do CRF-MG, mandato 2010/2013.

Vice-Presidente - Claudiney Luís Ferreira
Representante da região Central de Minas, é graduado em Farmácia e Bioquímica pela UFMG (2000). Especialista 
em Gestão Estratégica de Negócios e Marketing – UFMG (2004) e Mestrando em Administração, focou sua carreira 
nas áreas de Gestão e Ensino, atuando em diversas áreas da profi ssão. É o atual vice-presidente do CRF/MG 
(Gestão 2012/2013). Professor na graduação das faculdades Pitágoras e Faminas-BH, e em cursos de especialização 
em outras instituições, foi um dos idealizadores do projeto CAPACIFAR, iniciado em 2008 pelo CRF-MG. Presidente 
do 1º Congresso Mineiro de Farmácia, realizado em Montes Claros, e do 12° CFBMG, realizado em Belo Horizonte 
é também vice-presidente da SBFC – Regional Minas (2008/2012). É conselheiro regional do CRF-MG, mandato 
2012/2016. 
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Secretário Geral - Arthur Maia Amaral
Representante do Sul de Minas, com carreira voltada para Gestão Pública e Dispensação, tendo experiência 
no planejamento e desenvolvimento de políticas públicas de atenção básica, prevenção e promoção da 
saúde. Farmacêutico graduado pela Unifenas (2002), é especialista em Farmacologia e Gerenciamento de 
Micro e Pequenas Empresas pela Universidade Federal de Lavras. Prefeito reeleito da cidade de Luminárias. Foi 
homenageado com a Medalha Tiradentes pelos investimentos feitos na Saúde Pública (2010); ex-presidente do 
Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião de Lavras (2009/2010); é membro da Comissão de Tomada de 
Contas do CRF-MG e conselheiro regional do CRF-MG (2011/2014).

Tesoureiro - Marcos Luiz de Carvalho
Representante da Zona da Mata, com trajetória profi ssional voltada para Saúde Pública, tendo atuado em diversas 
áreas da profi ssão (Análises Clínicas, Farmácia Hospitalar, Dispensação e Ensino) e desenvolvido ações na região 
desde 2001. Farmacêutico-Bioquímico graduado pela UFOP (2000), é pós graduado em Análises Clínicas pela 
UFMG e em Farmácia Hospitalar pela AMF, e especialista em Gestão Microrregional de Saúde pelo SENAC-MG. 
Foi professor das disciplinas “Deontologia e Legislação Farmacêutica”, “Farmácia Hospitalar” e “Atenção 
Farmacêutica”, na Faculdade de Ciências da Saúde – Univiçosa, em Viçosa –MG. É Membro do Conselho 
Municipal de Saúde de Ponte Nova e da Comissão Assessora de Saúde Pública do CRF-MG desde 2010.
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