
   
Ações de combate à pirataria de produtos submetidos à Vigilância Sanitária: 

Responsabilidade criminal, cível e administrativa dos profissionais Farmacêuticos  

OBJETIVO 
Prevenir e a tua liza r os p rofissiona is fa rmac êutic os, fisc a is sanitá rios, gestores de saúde e ac adêmic os de 
fa rmác ia referente à p ira ta ria e ao c omérc io c landestino de med ic amentos, minimizando a exposiç ão 
da sociedade aos riscos de saúde pública.   

PÚBLICO ALVO 
Profissionais farmacêuticos e acadêmicos.  

PRÉ-REQUISITO 
Ser p rofissiona l farmacêutic o insc rito no CRF/ MG e regula r c om a instituiç ão. Ac adêmic os de fa rmác ia 
devidamente caracterizados na ficha de inscrição.  

EVENTO 
Palestra: Aç ões de c omba te à p ira ta ria de p rodutos submetidos à vig ilânc ia sanitá ria : Responsabilidade 
criminal, cível e administrativa dos profissionais Farmacêuticos.  

Dr. Adilson Batista Bezerra 
Delegado de Políc ia Federa l; Membro c onselheiro do Conselho Nac iona l de Combate à Pira ta ria ; Ex 
c onsultor juríd ic o do Ministério da Saúde ; Ex assessor c hefe de seguranç a instituc iona l da Anvisa ; Ex 
ouvidor gera l da agênc ia nac iona l de saúde sup lementa r; Ex p roc urador gera l da Agênc ia nacional de 
saúde suplentes ; Ex advogado da união ; Ex procurador federal.  

PARTICIPAÇÃO 

 

A participação se dará mediante inscrição prévia; 

 

A insc riç ão deverá ser rea lizada exc lusivamente na á rea restrita do site (www.crfmg.org.br) no 
menu de “Eventos”, no link “Eventos Disponíveis”; 

 

A insc rição só será va lidada após preenchimento, c onc ordânc ia de todos os c ritérios 
apresentados e avaliação do Setor de Capacitação Profissional; 

 

Qualquer mensagem de erro deve ser a rquivada d ig ita lmente e ser enviada por e-mail 
(capacifar@crfmg.org.br); 

 

O participante selec ionado que não c omparec er fic a rá impossib ilitado de pa rtic ipa r dos 
eventos de capacitação da entidade no período de 6 meses; 

 

Na área restrita do participante está d isponível a opç ão de cancelamento da sua partic ipaç ão. 
O c anc elamento deve ser feito 48 horas antes do evento, não sendo ac eito de última hora sem 
justificativa plausível; 

 

As insc riç ões serão encerradas 24 horas antes do evento ou o tota l p reenc himento do número 
de vagas disponibilizadas. 

http://www.crfmg.org.br


   
CERTIFICADO 
O rec eb imento do c ertific ado d ig ita l (via á rea restrita ) está vinculado á participação em tempo integral 
no evento de capacitação, devidamente comprovada, somente para os inscritos;  

SELEÇÃO 

 

A seleç ão respeita rá as p rioridades já definidas neste doc umento e ordem de inscrição 
eletrônic a , sendo de tota l responsab ilidade de o insc rito verific a r sua situaç ão no site e ler as 
mensagens enviadas; 

 

O CRF/MG enviará comunicado aos selecionados pela área restrita; 

 

Farmacêuticos inscritos no CRF/MG têm prioridade de seleção das vagas.  

EVENTO  

Data: 09 de agosto de 2018 

 

Cidade: Belo Horizonte/MG 

 

Duração: 3h00min 

 

Horário: Das 18:30 às 21:30h  

Local: Auditório do Conselho Regional de Farmácia do Estado de Minas Gerais 

 

Endereço: Rua Urucuia, 48 - Floresta - Belo Horizonte - MG  

REALIZAÇÃO 
Conselho Regional de Farmácia do Estado de Minas Gerais (CRF/MG).  

Obs.: 
1) Na área restrita do site do CRF/ MG serão postadas todas as informaç ões pertinentes, sendo 

obrigação do participante sempre consultar para obter maiores detalhes.  

2) Este é um evento de cunho técnico científico, não sendo espaço adequado para disputa eleitoral.  


