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O diretor Secretário-geral Leandro Catarina Leal, a vice-presidente Márcia Oliveira Alfenas, a presidente Júnia 
Célia de Medeiros e o diretor Tesoureiro Christian Francisco de Matos compõem a diretoria do CRF/MG
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própria é uM Grande leGado dessa Gestão

INauguração da sede

Um começo de ano com o pé direito e uma data para 
ficar na história do CRF/MG. Assim foi o dia 20 de janeiro 
deste ano, Dia do Farmacêutico, quando solenemente 
foi inaugurada a sede própria do Conselho Regional 
de Farmácia de Minas Gerais. Dia em que essa gestão 
2020-2021 concretizou uma das suas metas, que era a 
mudança para o prédio próprio na Rua Rodrigues Caldas, 
493, bairro Santo Agostinho, em Belo Horizonte e fazer 
uma economia de R$ 876.574,94 por ano.

Mesmo tendo sido uma solenidade virtual, devido às 
restrições impostas pela pandemia, foi um momento 
emocionante e uma grande conquista para os 
farmacêuticos mineiros.

A mesa solene foi composta pela presidente Júnia Célia de 
Medeiros, pela vice-presidente Márcia Cristina de Oliveira 

Alfenas, pelo diretor Secretário-geral, Leandro Catarina 
Leal, pelo diretor Tesoureiro, Christian Francisco de 
Matos, pelo presidente do Conselho Federal de Farmácia, 
Dr. Walter da Silva Jorge João e pelo Conselheiro Federal, 
Gerson Antônio Pianetti.

O presidente do CFF e o Conselheiro Federal ressaltaram a 
importância e a garra dessa gestão em fazer as adaptações 
necessárias e realizar a mudança para o novo imóvel.

Dr. Walter parabenizou a diretoria e os farmacêuticos 
pela aquisição e mudança para a sede nova.  Pelo Dia 
do Farmacêutico, ele destacou a importância dos profis-
sionais no cenário nacional atual, agora ainda mais 
em evidência, após o anúncio da liberação da vacina 
contra a Covid-19, em janeiro, que teve à frente quatro 
farmacêuticos mineiros.

“Parabéns pela visão, pela união 
dessa diretoria, o que mostra para 
o Brasil o quanto é importante 
unidade na tomada de decisões. A 
diretoria do Conselho de Farmácia 
de Minas está de parabéns”

dr. Walter da silva Jorge João
Presidente do CFF

A presidente Júnia Célia de Medeiros, a vice-presidente Márcia Oliveira 
Alfenas, o diretor Secretário-geral, Leandro Catarina Leal e o diretor 

Tesoureiro Christian Francisco de Matos na inauguração da sede

Em solenidade realizada no Dia do Farmacêutico, 20 de janeiro, a sede 
própria foi oficialmente inaugurada pela diretoria Gestão 2020-2021

Fotos: Alan Augusto



o sabor da
proMessa CuMprida

A história da aquisição da sede própria do CRF/MG 
começa em 2017, na gestão do presidente Luciano Rena, 
que juntamente com toda a diretoria, prometeu comprar 
um imóvel para sediar o Conselho.

Foi constituída uma comissão para buscar um imóvel 
condizente com o que se pretendia. A comissão 
formada pelos Conselheiros Márcia Magalhães de 
Almeida Rodrigues, José Augusto Dupim e Sebastião 
José Ferreira começou a procurar e visitar imóveis em 
Belo Horizonte até chegar ao prédio atual.

Mas, o caminho foi longo e a compra do prédio 
contestada por diversas vezes na mudança de gestão 
do Conselho. Houve até mesmo denúncia ao Ministério 
Público antes das obras serem concluídas. Foram gastos 
R$ 2.250.293,68, de janeiro/2018 (data que era para fazer 
a mudança) a 31/12/2020 em aluguel no imóvel do bairro 
Floresta, que apresentava vários problemas estruturais.

O fato é que ao assumir em janeiro de 2020, a gestão atual 
abraçou essa causa e prometeu que começaria 2021 em 
casa nova. Promessa feita e cumprida e agora com o Auto 
de Vistoria do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (AVCB).

Diretoria homenageou o ex-presidente Luciano 
Rena e o ex-conselheiro Sebastião Ferreira 

pelo empenho na compra da sede

“ É  c o m  i m e n s a  a l e g r i a  q u e 
j u n t a m e n t e  c o m  o s  m e u s 
companheiros de gestão inaugu-
ramos a nossa sede. Mesmo nessa 
pandemia, temos caminhado 
lado a lado do farmacêutico, 
p r o c u r a n d o  a p o i á - l o  c o m 
conhecimento técnico.”

Márcia Oliveira Alfenas
Vice-presidente, responsável 
pelo Serviço de Fiscalização

“A mudança para a nossa sede é um 
dos compromissos que assumimos 
com os colegas farmacêuticos e 
que foi cumprido. É um orgulho 
para a nossa gestão deixar esse 
legado para a nossa categoria. 
Temos trabalhado para assegurar 
os direitos dos farmacêuticos e pela 
valorização profissional. E vamos 
continuar a fazer muito mais.”

Júnia Célia de Medeiros
Presidente do CRF/MG

“ Tenho orgulho de p o de r 
buscar as melhorias para 
a nossa profissão e de ter a 
responsabilidade de cuidar 
da gestão administrativa 
do Conselho. E inaugurar a 
nossa sede é motivo de muita 
comemoração.”

Leandro 
Catarina Leal
Diretor Secretário-geral

“Estou muito feliz e de certa 
forma aliviado em deixar 
d e  p a g a r  u m  a l u g u e l  d e 
quase R$ 900 mil  ao ano. 
Como Tesoureiro, eu tinha a 
responsabilidade de honrar 
e s s e  c o m p r o m i s s o ,  q u e 
conseguimos cumprir.”

Christian Francisco 
de Matos
Diretor Tesoureiro



Na portaria, o monitoramento 
é feito também por câmeras

Em parte do 3º andar funcionam o RH, a 
Infraestrutura e a Superintendência

O Plenário, moderno e com ótimo sistema 
de som, também fica no 3º andar

O CRF/MG está em um prédio moderno, bem 
localizado, de cinco andares, com seis salas amplas, 32 
vagas de garagem e tem a acessibilidade necessária 
e exigida pelos órgãos públicos, com espaços e 
instalações mais organizados e preparados para bem 
receber os farmacêuticos mineiros. 

São dois auditórios com capacidade para 80 
pessoas, o que possibilitará a realização de cursos 
e palestras para ampliar o conhecimento e as 
informações no âmbito profissional. Tem cinco 
banheiros acessíveis (PNE).

Uma sede que não fica devendo em nada para as 
outras com a mesma finalidade.

Pode se orgulhar e venha quando for possível, pois 
a sua casa, a Casa do Farmacêutico, está pronta pra 
te receber!

prédio Moderno

e fuNcIoNal

-Em 11/02/2021 o Corpo de Bombeiros de 
Minas Gerais emitiu o Auto de Vistoria 
do Corpo de Bombeiros – AVCB

- Prédio com acessibilidade 
exigida pelos órgãos públicos

-O imóvel atende ao relatório 
do Ministério Público

- A mudança de sede gera economia anual 
de, aproximadamente, R$ 877 mil ao ano

**********

Chave de Autenticação: FF89-A28A-C782-6192

- Cabe ao proprietário ou responsável pelo uso, garantir o perfeito funcionamento das

medidas de segurança contra incêndio e pânico, bem como manter a ocupação e as

características construtivas da edificação, conforme o respectivo PSCIP.

- A edificação poderá ser vistoriada para fins de fiscalização pelo CBMMG a qualquer tempo

e, caso seja verificada situação de irregularidade, a Corporação tomará as medidas

previstas na lesgislação, que incluem advertência, multas e cassação deste AVCB, além de

interdição da edificação.

- Este é o AVCB emitido pelo INFOSCIP. Caso haja necessidade de verificar a autenticidade

deste documento acesse o link:

https://www.prevencaobombeiros.mg.gov.br/a1ip/f/t/validaravcbman

PRJ20200042181
11/02/2026

Endereço: RUA RODRIGUES CALDAS, nº 493

Bairro: SANTO AGOSTINHO

Município: BELO HORIZONTE

Público: ******

Ocupação: C-1 - D-1

Proprietário: 17.203.837/0001-30 - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE MINAS

GERAIS CRF-MG

Responsável pelo Uso: 17.203.837/0001-30 - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO

DE MINAS GERAIS CRF-MG

Última Atualização: 11/02/2021 17:36:50

Emitido em: 11/02/2021

Área Total: 2663.12 m²

Área Liberada: 2663.12 m²

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais certifica que a edificação, ou área de

risco, abaixo descrita, possui as medidas de segurança previstas na legislação estadual*

de Segurança Contra Incêndio e Pânico vigente, considerando as informações no

respectivo Processo de Segurança Contra Incêndio e Pânico (PSCIP).

Nº:
VALIDADE:

*Lei 14.130/2001 - Dispõe sobre prevenção Contra Incêndioe Pânico

do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

VER 03.2018

São cinco banheiros acessíveis, PNE

Mesas com conexão para ligar e 
carregar notebooks e celulares



Clube de Benefícios do Farmacêutico
Desde maio de 2020, quando foi implantado, o Clube de Benefícios é 
um sucesso. Afinal, quem não gosta de desconto nas compras, em bens, 
serviços e produtos? 

No site próprio, https://beneficios.crfmg.org.br, o farmacêutico tem à 
disposição centenas de empresas parceiras, que concedem aos benefi-
ciados descontos especiais e diferenciados dos praticados habitualmente 
no consumo de bens e serviços. O programa também contempla os 
colaboradores do CRF-MG.

Sebrae
Com o Sebrae Minas estabeleceu um programa de cursos de empreen-
dedorismo, com treinamento gratuito aos farmacêuticos mineiros. Firmou 
com o Sebrae Minas um programa de qualificação de quatro semanas, 
online, com treinamentos que possibilitaram a conexão dos estabeleci-
mentos farmacêuticos com os seus clientes para melhorar a gestão dos 
negócios, principalmente nesses tempos de pandemia.

Na parceria consolidada foi oferecido pacote de conteúdos e treina-
mentos, com ênfase em Estratégia, Finanças, Vendas e Marketing Digital. 

CDL-BH
Com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL-BH), a 
diretoria firmou parceria incluindo pacote de produtos com descontos 
exclusivos para os farmacêuticos, estabelecimentos farmacêuticos e 
também para seus funcionários.

Você tem à disposição uma série de descontos exclusivos que ajudam a reduzir os custos das empresas, destaque 
para o CDL Móvel, que representa redução de até 35% em telefonia, Cegim SIM, que possibilita economia de 
até 22% na tarifa de energia elétrica; Taxa e capital de giro diferenciados com o Sicoob Divicred, parceria com 
operadoras de maquininhas de cartão de crédito, sem contar os planos de saúde da Unimed, Vitalis e Premium 
Saúde. Acesse https://conteudo.cdlbh.com.br/crf e saiba mais.

A parceria prevalece e você pode ainda pode aproveitá-la. Acesse:
https://event.webinarjam.com/register/109/6kkrnf93 e https://oferta.sebraemg.com.br/parceria-crf-sebrae 

gestão 2020-2021 coNsolIda parcerIas
e eMpreendedorisMo para  FortaleCer os neGóCios

No cenário atual, parcerias são ainda mais bem-vindas e fortalecem o negócio e o empreendedorismo. Desde o início 
da gestão, essa diretoria tem se preocupado em firmar algumas parcerias, visando contribuir com o negócio das 
Pessoas Jurídicas e também das Pessoas Físicas.

https://beneficios.crfmg.org.br
https://conteudo.cdlbh.com.br/crf
https://event.webinarjam.com/register/109/6kkrnf93
https://oferta.sebraemg.com.br/parceria-crf-sebrae


para evItar erros de dIspeNsação

CrF/MG lança projeto reCeita leGível

Com o objetivo de orientar os profissionais de saúde 
em prol da segurança do paciente, o CRF/MG lançou o 
projeto “Receita Legível”.

A dispensação de receitas com prescrições ilegíveis é 
um ato comumente adotado por farmacêuticos, porém, 
extremamente arriscado do ponto de vista da segurança 
do paciente e até para o próprio farmacêutico.

O projeto visa conscientizar os farmacêuticos para a 
adoção de práticas seguras na dispensação de medica-
mentos e os prescritores para adoção de uma receita 
legível e bem explicada.

A ideia é orientar os farmacêuticos e incentivá-los para 
ação multidisciplinar e interação com outros profissionais 
prescritores. “As receitas ilegíveis são um problema 
cotidiano nas farmácias e que podem gerar grandes 

prejuízos aos pacientes, se lidas de forma incorreta. 
O nosso objetivo é reduzir o número de prescrições 
ilegíveis e garantir a segurança do paciente no momento 
da dispensação do medicamento. Mas, os benefícios do 
projeto somente serão alcançados com o apoio e parceria 
de outras entidades, em especial do CRM/MG, para 
orientação de seus profissionais”, ressalta a presidente 
Júnia Célia de Medeiros.

Mesmo com o envio da receita para o CRF/MG, cabe ao 
farmacêutico garantir o correto atendimento ao paciente. 
Caso receba uma receita ilegível, tente sempre entrar em 
contato com o prescritor e só dispense o medicamento 
após a confirmação, correção e análise da prescrição.

O CRF/MG já estabeleceu a parceria com o CRM/MG nesse 
projeto que beneficia a todos.

Como ferramenta do projeto “Receita Legível”, foi disponibilizado aos farmacêuticos, e à sociedade, um formulário 
eletrônico para o encaminhamento das prescrições ilegíveis gerando, a partir disso, dados para que todos os conselhos 
de classe da área da Saúde de Minas Gerais possam orientar seus profissionais.

Esse formulário está disponível no site em:
https://www.crfmg.org.br/site/Projeto/receitaIlegivel

ForMulário

https://www.crfmg.org.br/site/Projeto/receitaIlegivel
https://www.crfmg.org.br/site/Projeto/receitaIlegivel


Desde que assumiu a gestão no início do ano passado, 
a diretoria tinha por meta transformar o Serviço de 
Fiscalização para deixá-lo mais eficiente, com mais 
orientações técnicas aos farmacêuticos e as relações 
mais humanizadas. A mudança tem valido a pena, 
pois hoje há maior aproximação do farmacêutico 
fiscal com o farmacêutico inspecionado.

Mudanças significativas foram implantadas, entre 
elas, o aumento do prazo para a 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.

FisCalização do CrF/MG Cada vez Mais

próxIma dos farmacêutIcos

Pandemia
Orientação agendada

Comunicado de Ausência
Nessa gestão, fazer o comunicado de ausência do local de 
trabalho também ficou mais fácil e ágil para o farmacêutico.

O farmacêutico pode fazer o comunicado com antece-
dência mínima de seis horas e não mais com 12 horas de 
antecedência.

A vice-presidente Márcia Alfenas, responsável pelo Serviço 
de Fiscalização, enfatiza que as novas medidas implan-
tadas têm objetivo de aproximar o Conselho às realidade 
e necessidades dos farmacêuticos. “A humanização do 
serviço é fundamental para nós, que acreditamos que 
todos ganham mais autonomia, mais orientação, mais 
respeito e valorização”, ressalta Márcia.

Visando garantir que as farmácias e drogarias 
prestem a boa assistência farmacêutica à população, 
o CRF/MG iniciou no f inal do ano passado a 
orientação agendada.

“O fiscal marca a visita e nela faz orientações técnicas 
ao farmacêutico responsável, com objetivo que esse 
estabelecimento melhore o seu perfil de atuação 
junto à população”, esclarece a vice-presidente Márcia 
Alfenas, responsável pelo Serviço de Fiscalização.

Em 2020 foram realizadas 160 orientações agendadas.

CRF/MG reconhece o trabalho importante dos 
farmacêuticos e se coloca ao lado do profissional que 
leva a assistência de qualidade à população.

Com a pandemia os trabalhos não pararam. Os 
novos desafios impostos pelas circunstâncias 
requereram dos f iscais mais orientações 
técnicas, principalmente as relativas às modifi-
cações nas legislações. E ficou ainda mais 
evidente que as mudanças realizadas pelo 
CRF/MG eram necessárias.

Desde o início da pandemia,  os f iscais 
realizaram atendimentos a denúncias e 
atenderam in loco as prioridades. Simulta-
n e a m e n t e ,  p r e s t a r a m  o r i e n t a ç õ e s  e 
esclarecimentos de dúvidas aos farmacêuticos. 

Para se ter ideia, de março a dezembro/2020, 
foram realizadas 13.207 orientações por 
ligações telefônicas e 27.831 inspeções.



O Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais 
(CRF/MG) não tem medido esforços para assegurar a 
vacinação contra a COVID-19 para todos os 27 mil profis-
sionais do estado, da rede pública e privada.

Não poderia ser diferente, pois o farmacêutico é o profis-
sional de Saúde mais acessível à população, e que desde o 
início da pandemia tem atuado todo o tempo em contato 
direto com as pessoas em drogarias, nas farmácias, nas 
unidades de saúde, em hospitais, nos laboratórios de 
Análises Clínicas, entre outros.

Desde dezembro/2020, o CRF/MG tem encaminhado 
ofícios à Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais 
(SES-MG), à Associação Mineira de Municípios (AMM), ao 
Conselho de Secretarias de Saúde Municipais (Cosems) e 
ao Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), visando 
garantir a imunização desses profissionais de Saúde.

Para completar as ações, o Conselho iniciou mobilização 
disponibilizando ofício (que já foi encaminhado às prefei-
turas) e uma solicitação para o farmacêutico preencher e 
levar esses documentos diretamente no seu secretário de 
Saúde e nos Conselhos Municipais de Saúde.

A mobilização ganhou o reforço dos farmacêuticos 
fiscais que têm levado diretamente aos secretários de 
Saúde municipais a solicitação para a vacinação dos 
farmacêuticos.

Os diretores também têm buscado o diálogo diretamente 
com os gestores de Saúde, por meio de reuniões virtuais 
e quando é possível presencialmente. A presidente Júnia 
Célia de Medeiros e a vice-presidente Márcia Oliveira 
Alfenas se reuniram virtualmente com o secretário de 
Poços de Caldas.

A presidente também entregou pessoalmente ofício à 
prefeita de Contagem, Marília Campos e ao secretário 
adjunto de Saúde de Betim, Hilton Soares Oliveira.

Já o diretor Tesoureiro Christian Francisco de Matos 
esteve com a secretária de Saúde de São Domingos 
do Prata, a quem solicitou a vacinação, e  Maria da Luz 
Aparecida Garcia Silva e,  em Nova Era, agradeceu o 
empenho do prefeito Txai Silva Costa, por ter vacinados 
todos os farmacêuticos da cidade.

Em Itabira, o diretor entregou o ofício à diretora de 
Vigilância Epidemiológica, Karine Chaves Cabral, que no 
dia seguinte iniciou a vacinação.

Em Alfenas, a representante do CRF/MG na cidade, 
professora e ex-Conselheira Luciene Alves Marques, 
entregou pessoalmente ofício do Conselho à secretária 
de Saúde, Devy Cabral de Assis, e ao o coordenador da 
Atenção Básica, Túlio Lima, solicitando a vacinação para 
todos os farmacêuticos do município.

Em Governador Valadares, o farmacêutico e vereador 
Roncali Coelho Soares também entregou pessoalmente 
ofício à secretária de Saúde, Caroline Sangali, com a 
mesma solicitação de vacinação para todos farmacêu-
ticos do município.

Já o superintendente Wallan Camelo Araújo recebeu 
na sede do Conselho o prefeito de Teófilo Otoni, Daniel 
Sucupira, e o seu secretário de Governo, Tarcilei Mariniello 
de Brito para quem solicitou vacinação para todos os 
farmacêuticos daquela cidade. O prefeito se compro-
meteu dar atenção à classe farmacêutica na vacinação.

Resultados
Após recebimento dos inúmeros pedido do CRF/MG, 
diversos municípios solicitaram a lista com os nomes 
dos farmacêuticos para incluí-los nos cadastros das 
prefeituras, a exemplo de Contagem, Betim, Teófilo 
Otoni, Varginha, Governador Valadares, Abaeté, Três 
Corações, Conselheiro Lafaiete, Lavras, Uberaba, Itajubá, 
Belo Horizonte.

vaCina Contra a Covid-19 para todos

mobIlIzação do crf/mg por 

“Muito obrigada, Júnia! Mérito seu eu conseguir imunizar 
toda a minha equipe de Santa Maria do Salto”

Agradecimento da farmacêutica Dulciléia Teles Viana Marques- Santa Maria do Salto



O farmacêutico vereador Roncali 
Soares entregou ofício à secretária 

de Saúde, Caroline Sangali

goverNador
valadares

A presidente Júnia Medeiros entregou ofício ao 
secretário adjunto de Saúde, Hilton Soares Oliveira 

Betim

A farmacêutica Fiscal Andréa 
Guerra entregou o ofício 
à coordenadora da Visa, 
Juraíde de Abreu Silva

Itabirito

Em Bambuí o ofício foi entregue 
pela farmacêutica Fiscal Renata 

Luís à secretária de Saúde, 
Adriana Michele Gonçalves

Bambuí

Em Itabira, o diretor Tesoureiro Christian Matos 
agradeceu pessoalmente à secretária de Saúde Eliana 

Guerra que atendeu ao pedido do CRF/MG

ItabIra

A representante do CRF/MG na cidade, professora Luciene 
Marques entregou ofício à secretária de Saúde Devy de 
Assis e ao coordenador da Atenção Básica, Túlio Lima

alfeNas

O farmacêutico Fiscal Julian Mendes 
Costa entregou ofício à Coordenadora 

de Atenção Básica, Patrícia Xavier 

frutal

A presidente Júnia Célia de Medeiros entregou 
pessoalmente ofício à prefeita Marília Campos e ao 

secretário de Saúde Fabrício dos Santos Simões

Contagem



Essa gestão do CRF/MG valoriza e reconhece o trabalho 
realizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e dos seus 
profissionais. Pensando assim, o Conselho instituiu 
projeto que visa disponibilizar aos gestores do SUS, em 
especial os secretários de Saúde, o conhecimento do 
conjunto de atividades desenvolvidas pelo farmacêutico 
no âmbito desse sistema de saúde, demonstrando que 
o CRF/MG exige a presença do profissional não apenas 
por uma questão legal, mas por todas suas atribuições 
e funções na saúde pública, que se dividem em ações 
técnico-gerenciais e técnico-assistenciais.

“Essas ações é que garantem o uso racional e seguro de 
medicamentos e a otimização dos recursos. Na prática, 
estamos mostrando aos gestores que farmacêutico não 
é custo, é investimento e benefícios para todo o sistema”, 
explica a presidente Júnia Célia de Medeiros.

Ela reforça que os objetivos alcançados serão mais 
farmacêuticos inseridos no âmbito do SUS, com 
ampliação desse mercado de trabalho, com regula-
mentação no CRF/MG de mais farmácias públicas, e a 
contribuição do Conselho na organização da Assistência 
Farmacêutica dos municípios mineiros.

Conforme a presidente, o Grupo Técnico de Trabalho 
(GTT) de Saúde Pública tem discutido o projeto e já tem 
encaminhado proposta de questionário para diagnóstico 
para a organização da Assistência Farmacêutica Pública no 
estado, por meio de ficha padronizada aplicada pela Fiscali-
zação, e fará uma programação para os workshops de 
Saúde Pública Regionais. Também serão feitos os termos 
de parceria com o Conselho de Secretarias Municipais 
de Saúde (Cosems-MG), Assistência Farmacêutica (SAF) e 
Associação Mineira de Municípios (AMM).

A diretoria do CRF/MG vai buscar o diálogo, em 
reuniões institucionais, com as Secretarias Municipais 
de Saúde e VISAs municipais.

Gestão iniCia projeto inédito para FortaleCer

o farmacêutIco da saúde públIca

Juiz de Fora e Montes Claros
As primeiras reuniões já aconteceram nas cidades de 
Juiz de Fora e Montes Claros.  A presidente Júnia Célia de 
Medeiros se reuniu com as secretárias de Saúde de Juiz 
de Fora, Ana Pimentel, e com a Secretária de Saúde de 
Montes Claros, Dulce Pimenta Gonçalves.

Nos dois municípios também houve reuniões com as 
Coordenações da Assistência Farmacêutica e com as 
Coordenações das Vigilâncias Sanitárias “Essa aproxi-
mação do CRF/MG institucionalmente com os gestores 
é o caminho para valorização e fixação do farmacêutico 
no SUS, com parceria para contribuirmos na organi-
zação da Assistência Farmacêutica dos municípios. E 
temos sido muito bem recebidos, com elogios à nossa 
aproximação. Temos certeza que vamos colher bons 
frutos”, avalia a presidente.

Em Juiz de Fora, a presidente Júnia Medeiros e a 
farmacêutica Fiscal Isadora Alves se reuniram  com a 

secretária de Saúde, Ana Pimentel, com as coordenações 
de Assistência Farmacêuticas e farmacêuticos

Em Montes Claros, a presidente Júnia Medeiros e a 
farmacêutica Fiscal Luana Silva se reuniram com as 

secretária de Saúde Dulce Gonçalves e o coordenador 
da Assistência Farmacêutica, Marcos Aguiar
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Conheça o projeto acessando 
www.crfmg.org.br/

minasdesuperacao, onde serão 
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denúncias, notícias e ações 
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CRF/MG lança campanha permanente Minas de Superação – Doses de força e competência

vIolêNcIa coNtra a mulher

No Dia Internacional da Mulher, o Conselho Regional de 
Farmácia de Minas Gerais (CRF/MG), por meio do Grupo 
Técnico de Trabalho da Mulher (GTTM), com apoio do 
Conselho Federal de Farmácia (CFF), lançou a campanha 
“Minas de superação – Doses de força e competência”, 
que vai além da data 8 de março. A campanha tem o 
objetivo de alertar e trabalhar em ações que possam 
contribuir para as questões da saúde, mercado de 
trabalho e reduzir a incidência das diversas formas de 
violência praticada contra a mulher.

Em mais essa campanha o farmacêutico tem muito a 
contribuir. Por sua capilaridade, os estabelecimentos 
farmacêuticos são, normalmente, a primeira possibi-
lidade de acesso ao cuidado em saúde, que a população 
busca, antes mesmo de uma unidade de saúde. E o 
farmacêutico, o profissional do cuidado pode, mais uma 
vez, prestar orientação e acolhimento à vítima.

A campanha tem a parceria do Tribunal de Justiça de 
Minas Gerais (TJMG), da Ordem dos Advogados do 

Brasil de Minas Gerais (OAB-MG) e o apoio da presidente 
da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher da 
Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputada Ana 
Paula Siqueira.

“Seu objetivo é capacitar os farmacêuticos para o acolhi-
mento e o cuidado humanizado e integral em saúde das 
mulheres, criar um canal permanente de informação 
e de troca de experiências sobre a saúde da mulher, o 
empoderamento, a liderança, o gênero e o mercado de 
trabalho e as formas de enfrentamento à violência de 
gênero, além de orientar a população sobre os canais de 
denúncia e os direitos da mulher, visando à prevenção e 
contribuindo para a diminuição da violência de gênero 
durante e após a pandemia”, explica a coordenadora do 
GTTM, Elaine Coelho Baptista. 

A campanha permanente tem três linhas de atuação, 
sendo a Assistência Farmacêutica na Saúde da Mulher: o 
Enfrentamento da Violência contra a Mulher e a Mulher 
no Mercado de Trabalho.

o CrF/MG Criou uMa landinG paGe 

espeCíFiCa para a CaMpanha

Conheça o projeto acessando www.crfmg.
org.br/minasdesuperacao, onde serão 
disponibilizados canais de denúncias, 

notícias e ações pertinentes à campanha.

A vice-presidente do CRF/MG, Márcia Alfenas, 
participou da solenidade no TJMG para assinatura 

do termo de cooperação técnica à campanha

Foto: Mirna Moura
Ascom TJMG

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


Uma das grandes iniciativas tomadas por essa gestão em 
2020 foi a regulamentação dos consultórios farmacêu-
ticos, o que traz mais autonomia ao profissional.

Por meio da Deliberação 007/2020, a abertura dos consul-
tórios para Pessoa Física  tornou-se realidade. Desde 
então, os farmacêuticos podem abrir os consultórios de 
Farmácia Clínica, Estética, Práticas Integrativas e Comple-
mentares Homeopatia, Fitoterapia etc), nos termos das 
legislações vigentes e expedidas pelo Conselho Federal 
de Farmácia.

“Essa regulamentação é uma resposta da nossa gestão 
às demandas dos farmacêuticos, o que permitirá mais 
autonomia profissional, aumentar o rol de atividades 
dos profissionais e desburocratizar o processo para a 
implementação dos consultórios”, explica a presidente 
Júnia Célia de Medeiros.

abertura de Consultórios

dIretorIa regulameNta

Para cadastrar o consultório farmacêutico no CRF/MG, 
o farmacêutico deverá providenciar e apresentar os 
seguintes documentos:

-Formulário de cadastro do consultório farmacêutico;

-Requerimento para a assunção de responsabilidade 
técnica do consultório;

- C o m p r o v a n t e  d e  c a d a s t r o  n o  m u n i c í p i o ,  d o 
farmacêutico, como contribuinte de Imposto sobre 
Serviços (ISS);

-Alvará ou licença de funcionamento do consultório 
expedida pelo município onde se localiza o consultório.

O Certif icado de Regularidade de Consultório 
Farmacêutico expedido pelo CRF/MG terá validade 
de um ano e deverá ser renovado anualmente pelo 
farmacêutico.

Mas, atenção, esse certificado deverá ser afixado em 
local visível no consultório farmacêutico.

É importante esclarecer que não há cobrança de taxa 
nem anuidade para fazer o cadastro do consultório 
farmacêutico. No entanto, o farmacêutico deverá estar 
quite com as suas obrigações financeiras no CRF/MG.

Para mais informações sobre o 
cadastro, entre outras, acesse:

https://www.crfmg.org.br/site/
Informacoes/Requerimentos-e-Modelos

Clique em Registro e depois em Pessoa Física, 
onde estão o Formulário para Cadastro, 

Relação de Documentos para Cadastro e 
Requerimento Certidão de Regularidade.

A documentação deverá ser enviada para 
o e-mail do Setor de Registro (registro@

crfmg.org.br) ou para o e-mail das Seções.

Cadastro

_Presidente
Farm. Júnia Célia de Medeiros

_Vice-Presidente
Farm. Márcia Cristina de Oliveira Alfenas

_Secretário-Geral
Farm. Leandro Catarina Leal

_Tesoureiro
Farm. Christian Francisco de Matos 

_Edição e redação:
Margarida Oliveira (DRT 5016/MG)

_Designer Gráfica
Héllen Cota

_Fotos:
Assessoria de Imprensa CRF/MG 

Tiragem: 
19 Mil exemplares

_Impressão:
Rona Editora LTDA

DIRETORIA 2020/2021 EXPEDIENTE

Remetente: Conselho Regional de Farmácia do Estado de Minas Gerais 
Rua Rodrigues Caldas, 493 - Santo Agostinho / Belo Horizonte - CEP 30.190-120

https://www.crfmg.org.br/site/Informacoes/Requerimentos-e-Modelos

	Botão 1: 
	Botão 4: 
	Botão 5: 


