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EM CASA
CRF-GO COM NOVOS SERVIÇOS

FACILIDADE E PRATICIDADE PARA VOCÊ, FARMACÊUTICA(O)!

PROFISSIONAIS
• Comunicado de Ausência Profissional

• Justificativa de Ausência Profissional

• Impressões de legislações, portarias

ESTABELECIMENTOS
• Defesa do auto de infração

• Solicitação de CRT 

(Certifidão de Regularidade Técnica)

• Impressão de CRT

(Certifidão de Regularidade Técnica)

• Impressões de legislações, portarias

}

crfgo.org.br

EMISSÃO E VERIFICAÇÃO ONLINE DA AUTENTICIDADE 
DA CERTIDÃO DE REGULARIDADE TÉCNICA (CRT)

outros serviços
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Esta é a primeira edição da nossa revista 
depois da inauguração da nova sede do Con-
selho Regional de Farmácia (CRF-GO). Vou 
aproveitar o espaço deste editorial para regis-
trar meus agradecimentos. Em primeiro lugar, 
a Deus que me permitiu poder participar des-
te projeto. Aos meus colegas de Diretoria que 
me apoiaram na decisão de começar do zero 
uma obra tão grandiosa. Lembro ainda do 
meu nervosismo quando vi demolida a anti-
ga sede em que fomos acolhidos durante 17 
anos. E até hoje custo a acreditar que a nossa 
casa está pronta. 

Meu agradecimento aos funcionários do 
CRF-GO que, mesmo apertados, numa sede 
improvisada, não deixaram de desempenhar 
as suas funções da melhor forma possível, e 
outros que se envolveram diretamente na 
missão de fazer o sonho virar realidade. E cla-
ro, a cada farmacêutico goiano, que entende 
o valor dessa obra, que entende a importân-
cia do CRF-GO na valorização da sua profi s-
são e que também se sente parte dessa con-
quista. 

Agora, com espaço e conforto dignos da 
nossa categoria, estamos fazendo semanal-
mente a entrega de carteiras e já foi lançado, 
com sucesso, o Projeto CRF-GO de Portas 
Abertas, com palestras, cursos e ofi cinas rea-
lizadas no auditório da nossa nova casa. E o 
CRF-GO de Portas Abertas é um sucesso, em 
junho foram 05 eventos, 20 horas-aula e cer-
ca de 650 inscritos.  Nosso objetivo é oferecer 
sempre o melhor.

Muito obrigada a todos! Venham conhe-
cer! A casa é de vocês!

ERNESTINA ROCHA 
PRESIDENTE DO CRF-GO

Editorial
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a cada farmacêutico 
goiano, que entende 
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GO na valorização 
da sua profi ssão e 

que também se sente 
parte dessa conquista. 
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Fale com o CRF-GO
PARTICIPE
Envie seu comentário ou sugestão: comunicacao@crfgo.org.br
Rua 1.122, nº 198, Setor Marista 
CEP: 74.175-110 – Goiânia - GO
Telefone: (62) 3219-4321

VISITE O NOSSO SITE

ESTAMOS NO FACEBOOK

TAMBÉM ESTAMOS NO INSTAGRAM

E NO TWITTER

www.crfgo.org.br

Acesso à Informação
O CRF-GO criou, em seu site, um espaço para divulgar informações 
de interesse público, tornando as ações de sua administração de fácil 
acesso para os farmacêuticos e para toda a população. Na aba Acesso à 
Informação, é possível obter dados sobre atas, fi scalização e licitações. As 
perguntas mais frequentes estão disponíveis no FAQ e o contato direto 
com o CRF-GO, para informações, pode ser feito através do E-SIC.

*A Revista GoiásFarma se reserva o direito de adaptar as mensagens, sem alterar o seu 
conteúdo.

www.facebook.com/crfgo

@CRFGO

INTERAÇÃO

CRF-GO NA MÍDIA

@crfgoias

10.04 -  TV Metrópole 10.04
Entrevista com a Vice-Presidente do CRF-GO, Lorena Baía
Tema: Uso Racional de Medicamentos
Acesse: http://www.metropolenews.tv.br/

26/04 - Jornal O Popular
ARTIGO - Fim da Farmácia Popular - Lorena Baía

27/04 - Tv Anhanguera
Entrevista com a Vice-Presidente do CRF-GO, Lorena Baía
Tema: Fim do Programa Farmácia Popular

04/05 - Jornal Anhanguera (1ª edição) - de Anápolis
Entrevista com a Vice-Presidente do CRF-GO, Lorena Baía
Tema: Uso Racional de Medicamentos

05/05 - Papo-Cabeça - Rádio Interativa FM
Participação da Vice-Presidente do CRF-GO, Lorena Baía
Tema: Uso Racional de Medicamentos

06/05– TV Goiânia / TBC / Rádio CBN
Entrevistas com a Vice-Presidente do CRF-GO, Lorena Baía
Tema: Uso Racional de Medicamentos

11/05 – PROGRAMA + SAÚDE – CFF E CRF/PR
Gravação de entrevista com a Secretária-Geral do CRF-GO 
– Luciana Calil
Tema: “Farmácia não é Supermercado”.

16/05 – TV Assembleia
Entrevista com o Diretor Tesoureiro do CRF-GO, Evandro 
Tokarski
Tema: Ação Social “Farmacêuticos na Assembleia Legislativa” e 
Uso Racional de Medicamentos

01/06 – TV Câmara
Entrevista com a Presidente do CRF-GO, Ernestina Rocha
Tema: O CRF-GO contra a predominância da modalidade EAD 
para os cursos da área da Saúde
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o que fazer

- O que é responsabilidade 
compartilhada no caso da Far-
mácia?

De acordo com o Código de 
Ética do Farmacêutico (Resolução 
CFF nº 596 de 21/02/14 Art. 4º),  o 
farmacêutico responde individual 
ou solidariamente, ainda que por 
omissão, pelos atos que praticar, 
autorizar ou delegar no exercício 
da profi ssão. Além do Código de 
Ética, o farmacêutico também po-
derá responder cível e criminal-
mente, quando seus atos ou atos 
de terceiros sob sua responsabi-
lidade, proporcionarem prejuízos 
ao usuário do serviço. 

Sendo assim, o farmacêuti-
co Responsável Técnico, tendo a 
certeza de alguma infração ética, 
legal ou sanitária por parte do 
estabelecimento, deve, imediata-
mente, comunicar o CRF-GO ou o 
órgão sanitário competente, sob o 
risco de responder solidariamente 
pela infração. 

– O que é afastamento provi-
sório ou temporário?

São aquelas situações em que 
o Farmacêutico se ausenta tem-
porariamente do estabelecimento 
em que tem vínculo de Respon-

sabilidade Técnica (RT). Podemos 
citar como exemplo: férias, cursos, 
congressos, viagens, doença, óbito 
familiar, acidente pessoal e outras 
atividades. E o farmacêutico deve 
comunicar ao CRF-GO sobre o 
afastamento

 - Férias – Comunicar ao CRF/
GO, protocolizando o aviso de fé-
rias com antecedência mínima de 
01 (um) dia.

- Curso, congresso, viagem, ati-
vidade administrativa e outras situ-
ações – Protocolizar requerimento 
de afastamento assinado pelo RT e  
pela  empresa  com  antecedência  
e  aguardar deferimento.

- Doença, cirurgia, consulta mé-
dica, óbito familiar, acidente pes-
soal – Protocolizar comunicado no 
prazo máximo de 05 dias após o 
afastamento.

- Afastamento superior a 30 
(trinta) dias em duas situações:

 1 - Licença Médica – Superior a 
30 (trinta) dias implica na contra-
tação de Farmacêutico substituto. 

2 - Questões particulares – O 
profi ssional deverá fazer o reque-
rimento para análise. Para essa 
análise são observados vários as-
pectos, tais como perfi l de assis-
tência farmacêutica da empresa e 

do profi ssional. Bem como víncu-
los anteriores e seus históricos. É 
importante o Farmacêutico entrar 
em contato com o CRF-GO para 
saber se o requerimento de afasta-
mento foi autorizado ou não, antes 
de se afastar.

No site do CRF-GO (www.crfgo.
org.br), no link  “Formulários  on 
line”  a empresa pode acessar o 
formulário nº 09 (Requerimento 
afastamento provisório).

O farmacêutico pode pedir 
exames laboratoriais?

De acordo com a Resolução 
do Conselho Federal de Farmácia 
(CFF) nº 585/2013, o farmacêutico 
somente pode solicitar e avaliar 
resultados de exames com a fi na-
lidade de fazer rastreamento em 
saúde ou para acompanhar se o 
tratamento ao qual o paciente está 
sendo submetido está sendo efeti-
vo e seguro. O monitoramento do 
tratamento por meio de exames 
permite ao farmacêutico dispensar 
um cuidado individualizado ao seu 
paciente, contribuindo com o êxi-
to do tratamento. O farmacêutico 
não pode solicitar exames com fi -
nalidade de diagnosticar doenças.

Fale com a gente por nossos canais de comunicação: 
Deixe mensagem (inbox) no Facebook - https://www.facebook.com/CRFGO/ 
Ou envie seu questionamento para – comunicacao@crfgo.org.br
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Direitos e Deveres

é lei

Art. 11 - É direito do farmacêu-
tico:

I - exercer a sua profi ssão sem 
qualquer discriminação, seja por 
motivo de religião, etnia, orientação 
sexual, raça, nacionalidade, idade, 
condição social, opinião política, de-
fi ciência ou de qualquer outra natu-
reza vedada por lei;

II - interagir com o profi ssional 
prescritor, quando necessário, para 
garantir a segurança e a efi cácia da 
terapêutica, observado o uso racio-
nal de medicamentos;

III - exigir dos profi ssionais da saú-
de o cumprimento da legislação sa-
nitária vigente, em especial quanto 
à legibilidade da prescrição; 

IV - recusar-se a exercer a profi s-
são em instituição pública ou pri-
vada sem condições dignas de tra-
balho ou que possam prejudicar o 
usuário, com direito a representação 
às autoridades sanitárias e profi ssio-
nais; 

V - opor-se a exercer a profi ssão 
ou suspender a sua atividade em 
instituição pública ou privada sem 
remuneração ou condições dignas 
de trabalho, ressalvadas as situações 
de urgência ou emergência, deven-
do comunicá-las imediatamente às 
autoridades sanitárias e profi ssio-
nais; 

VI - negar-se a realizar atos farma-
cêuticos que sejam contrários aos 
ditames da ciência, da ética e da téc-
nica, comunicando o fato, quando 
for o caso, ao usuário, a outros pro-
fi ssionais envolvidos e ao respectivo 
Conselho Regional de Farmácia; 

Deveres
Art. 12 – O farmacêutico, durante 

o tempo em que permanecer ins-
crito em um Conselho Regional de 
Farmácia, independentemente de 
estar ou não no exercício efetivo da 
profi ssão, deve:

 - comunicar ao Conselho Regio-

nal de Farmácia e às demais auto-
ridades competentes os fatos que 
caracterizem infringência a este 
Código e às normas que regulam o 
exercício das atividades farmacêuti-
cas;

- dispor seus serviços profi ssio-
nais às autoridades constituídas, 
ainda que sem remuneração ou 
qualquer outra vantagem pessoal, 
em caso de confl ito social interno, 
catástrofe ou epidemia;

- exercer a profi ssão farmacêutica 
respeitando os atos, as diretrizes, as 
normas técnicas e a legislação vi-
gentes;

- respeitar o direito de decisão 
do usuário sobre seu tratamento, 
sua própria saúde e bem-estar, ex-
cetuando-se aquele que, mediante 
laudo médico ou determinação ju-
dicial, for considerado incapaz de 
discernir sobre opções de tratamen-
to ou decidir sobre sua própria saú-
de e bem-estar;

Art. 5 -  No âmbito da assistên-
cia farmacêutica, as farmácias 
de qualquer natureza requerem, 
obrigatoriamente, para seu fun-
cionamento, a responsabilidade 
e a assistência técnica de farma-
cêutico habilitado na forma da 
lei.
Art. 6 Para o funcionamento das 

farmácias de qualquer nature-
za, exigem-se a autorização e 
o licenciamento da autoridade 
competente, além das seguintes 
condições:
I - ter a presença de farmacêu-
tico durante todo o horário de 
funcionamento;
II - ter localização conveniente, 

sob o aspecto sanitário;
III - dispor de equipamentos ne-
cessários à conservação adequa-
da de imunobiológicos;
IV - contar com equipamentos 
e acessórios que satisfaçam aos 
requisitos técnicos estabeleci-
dos pela vigilância sanitária.

TÁ NA LEI 13.021/14 
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CRF-GO EM AÇÃO 
MOVIMENTA 16 
CIDADES DO INTERIOR 
DO ESTADO

PROGRAMAÇÃO

O primeiro semestre de 2017 
foi de muito trabalho no interior 
do Estado com a realização do 
CRF-GO EM AÇÃO. O objetivo é 
levar as atividades do Conselho 
para as cidades do interior e 
aproximar a instituição do far-
macêutico e da população. “É 
muito gratificante e enriquece-
dor estar em contato direto com 
o farmacêutico, falando sobre a 
profissão, ouvindo as sugestões 
e solicitações dos colegas. A 
parceria com o Sebrae trouxe o 
tema empreendedorismo para 
o Conselho em Ação, ou seja, os 
farmacêuticos que participam 
do programa, agora, além da 
atualização sobre as atividades 
técnicas inerentes à profissão, 
também  recebem informações 
sobre gestão”, disse Ernestina Ro-
cha, presidente do CRF-GO. 

Foram realizadas as seguintes 
palestras: 

“Métodos Contraceptivos”, com o 
Dr. Daniel Jesus de Paula.

“Atribuições do Farmacêutico em 
Estética”, com a Dra. Nássara Mes-
quita.

“Conquistas e perspectivas: os 
avanços técnicos e os aspectos po-
líticos que envolvem a Farmácia no 
Brasil”, com a Dra. Lorena Baía.

“Atualização em legislações sani-
tárias”, com a Dra. Patrícia Bezerra 
de Almeida e Dra. Mirtes Bezerra.

“Atuação do Farmacêutico em 
Homeopatia”, com a Dra. Maria 
Conceição Morais Pereira.

E na parceria inédita do CRF-GO 
com o Sebrae, a consultora Vera 
Lúcia Tavares falou sobre “Oportu-
nidades para o farmacêutico empre-
endedor”.

FOI ASSIM
09.03 - Catalão
10.03 - Pires do Rio 
16.03 - Quirinópolis
17.03 - Rio Verde 
30.03 - Iporá 
31.03 - São Luís de Montes Belos  
06.04 - Mineiros 
07.04 - Jataí 

11.04 - Piracanjuba 
12.04 - Caldas Novas  
11.05 - Goianésia 
12.05 - Jaraguá 
28.06 – Posse
28-06 – Formosa
06.07 – Morrinhos
07.07 - Itumbiara

A sua cidade pode ser 
a próxima a receber o 

CRF-GO EM AÇÃO. Entre 
em contato pelo e-mail 

comunicacao@crfgo.
org.br e solicite a nossa 

presença. 

NA SUA CIDADE

CRF-GO EM AÇÃO
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Cerca de 100 estudantes e 
profissionais já passaram pelo 
Qualifarma só no primeiro 
semestre de 2017. O curso 
é voltado à capacitação de 
estudantes que estão se 
formando e profissionais recém-
formados que estão ingressando 
no mercado de trabalho, mas é 
aberto a qualquer farmacêutico 
que busca por qualificação. 
Estão entre os temas abordados: 
atualização sobre a legislação 
pertinente à área, atribuições do 
CRF-GO e sindicato e questões 
éticas.

No dia 19 de junho, as diretoras 
do Conselho, Ernestina Rocha 

e Lorena Baía, receberam os 
estudantes de Farmácia da UEG de 
Anápolis. Na oportunidade, além 
da visita na nova sede do CRF-GO, 
os estudantes também puderam 
conhecer todo o funcionamento 
da instituição, conversaram com 
os farmacêuticos fiscais e ainda 
tiveram uma palestra com a fiscal 
Rejany Machado Pena sobre as 
atribuições do Conselho e as 
atualizações da legislação que 
rege a profissão. 

Fale com o seu professor/
coordenador e solicite que 
a equipe do CRF-GO leve o 
Qualifarma para a sua faculdade! 
E-mail: presidencia@crfgo.org.br

Para acompanhar as 
mudanças na área da 
Farmácia 

No primeiro semestre 
de 2017, o CRF-GO tam-
bém levou o QUALIFICAR 
às cidades de Trindade e 
Senador, com as direto-
ras Ernestina Rocha e Lu-
ciana Calil ministrando a 
palestra “Atualização em 
Legislação – Consultório 
Farmacêutico, Serviços 
Clínicos, Prescrição e as 
Novas Áreas de Atuação”. 

“O QUALIFICAR leva ao 
farmacêutico, através da 
sua Diretoria, o que há de 
mais atualizado na área 
da Farmácia.  A socieda-
de muda, a legislação 
muda e a profissão tam-
bém. Acompanhar essas 
mudanças e ocupar o seu 
lugar no mercado, requer 
capacitação”, comentou 
Luciana Calil.

A Comissão de Serviços Clínicos 
do CRF-GO realizou no dia 04.07, na 
Faculdade de Farmácia da UFG, a pa-
lestra: Oportunidades na área clínica 
para o farmacêutico empreendedor.

Da programação constaram a 
Mesa Redonda “Oportunidades de 
Atuação no Cuidado Farmacêutico”, 
com: Mércia Pandolfo Provin, Tatya-
na Xavier A. Matteucci Ferreira e Ana 
Carolina Figueiredo Modesto; e a 
palestra “O farmacêutico e o empre-
endedorismo: uma forte tendência 
de mercado”, com a farmacêutica e 
consultora do Sebrae/GO, Luciana 
Rauber.

QUALIDADE

QUALIFARMA QUALIFICAR

EMPREENDEDORISMO

Para quem quer 
enfrentar o mercado 
de trabalho
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CFF realiza I Congresso 
Brasileiro de Ciências Farma-
cêuticas

De 15 a 18 de novembro de 
2017, o Conselho Federal de Far-
mácia (CFF) realiza o I Congresso 
Brasileiro de Ciências Farmacêuti-
cas, com o tema: “Farmacêutico 
das Américas: cuidar, inovar e 
educar”. Ao todo serão ofereci-
das 60 palestras, sendo mais de 
20 palestrantes internacionais, 
42 mesas-redondas, um painel, 
26 minicursos, 7 ofi cinas e 16 
workshops temáticos.

Em paralelo serão realizados: 
o 6º Congresso Brasileiro sobre o 
Uso Racional de Medicamentos, 
o I Congresso Pan-Americano 
sobre o Uso Racional de Medi-
camentos, o I Congresso Latino-
-Americano de Estudantes de 
Farmácia, o II Congresso Brasileiro 
de Farmácia Estética, o II Simpó-
sio Farmacêutico de Nutracêuti-
cos e o III Encontro Nacional de 
Educadores em Farmácia Clínica.

CRF-GO recebe a visita de 
representantes do MAPA 

A Vice-Presidente do CRF-GO, 
Lorena Baía, e o gerente de fi scali-
zação, Edmar Viggiano, receberam 
no dia 20.06, a visita dos Auditores 
Fiscais Federais Agropecuários, 
Márcia Virgínia Santos Bernardes 
e Danilo Ferraz Silva. Em pauta, a 
proposta de um termo de coope-
ração entre o CRF-GO e Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento (MAPA).

“A parceria com o MAPA é in-
teressante para a atividade de 
fi scalização, não só no sentido 
de cobrar a presença do farma-
cêutico em estabelecimentos de 
saúde onde há o manejo de me-
dicamentos, mas também para 
orientar a categoria sobre sua im-
portância e sua responsabilidade”, 
comentou Edmar Viggiano. 

pílulas

Conselhos defendem regulamentação 
dos serviços de vacinação em farmácias

As farmácias têm permissão para dispor de 
vacinas e soros para atendimento à popula-
ção, desde 2014, quando foi publicada a Lei 
nº 13.021, mas, na prática, apenas as clínicas 
de vacinação podem prestar esse serviço à 
população. Quase três anos depois, a lei ainda 
não foi regulamentada. Os conselhos federal 
e regionais de Farmácia defendem a imediata 
publicação de uma norma pela Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que ve-
nha corrigir essa distorção.

A expectativa é a de que, encerrada a con-
sulta pública n° 328/17, a agência publique 
uma resolução padronizando as normas sani-
tárias de forma a fi nalmente permitir a ampla 
participação das farmácias e dos farmacêuti-
cos nessa importante ação de saúde pública.

Em Goiânia, o vereador Anselmo Pereira 
apresentou o Projeto de Lei n° 203/2017 de 20 
de junho, de autoria dele, que regulamenta o 
comércio farmacêutico. De acordo com o pro-
jeto, as farmácias fi cam autorizadas aplicação 
de nebulização e inalação, aplicação de me-
dicamentos injetáveis mediante apresentação 
de receita médica, acompanhamento farma-
coterapêutico, atenção farmacêutica e medi-
ção de glicemia, pressão e temperatura cor-
poral. O CRF-GO apoia a iniciativa. “Precisamos 
nos mobilizar para que o PL seja aprovado na 
Câmara”, comenta Lorena Baía, Vice-Presiden-
te do CRF-GO. 

Mais informações e Inscrições: 
http://www.congressobrasileiro.
org.br/
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Entidades 
farmacêuticas 
realizam Semana 
do Uso Racional de 
Medicamentos

O CRF-GO em parceria com 
o Sinfargo realizou entre os dias 
02 e 06 de maio, em Goiânia e 
Anápolis, a Semana Nacional 

pelo Uso Racional de Me-
dicamentos. Centenas de 
farmacêuticos e estudan-
tes de Farmácia participa-
ram das atividades que 
envolveram temas como: 
Consultório Clínico Farma-

cêutico, Reforma previdenciá-
ria, estética, nutrologia e muito 
mais.

O evento contou com vá-
rias atividades e nomes como: 
Roberta Arciprett Oliveira (Insti-
tuto Menthes), Angela Argolo, 
Mércia Pandolfo, Tatyana Mat-
teucci, Ana Carolina Modesto, 
REnato Martins, Lunara Teles, 
Allyne Ribeiro, Tarcísio Palhano, 
Fernando Bacelar Lobato, Eter-
no Ribeiro, Rafael de Sales, Fa-
bio Rogério de Oliveira e Clézio 
Abreu. 

O evento foi organizado 
pelo CRF-GO e Sinfargo, e con-
tou com o apoio do CFF, Ictq, 
Incursos, Instituto Menthes, 
PUC e UEG.   

pílulas
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Farmacêutico na Assembleia

Farmacêutico na Polícia Civil

No mês (maio) de-
dicado à promoção do 
Uso Racional de Medica-
mentos, o CRF-GO, com 
o apoio do Deputado 
Hélio de Sousa, realizou, 
no dia 16, a ação Farma-
cêuticos na Assembleia. 
Foram oferecidos, aos 

deputados, servidores, 
colaboradores e público 
que frequenta a Assem-
bleia Legislativa, servi-
ços de orientação sobre 
o uso de medicamen-
tos, aferição de pressão 
arterial e verifi cação de 
glicemia capilar.

O CRF-GO esteve pre-
sente, no dia 11 de 
maio no evento “Escola 
Superior de Polícia Civil 
de Portas Abertas”, reali-
zado em comemoração 
à Semana do Policial. A 
Assessora do CRF-GO, 
Raquel de Fátima Resen-
de e as farmacêuticas 

Karina de Rezende e Va-
nesssa Iwamoto repre-
sentaram o Conselho 
na Ação Social com os 
serviços de aferição de 
pressão arterial, verifi ca-
ção de glicemia capilar 
e orientação quanto ao 
uso correto de medica-
mentos.
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O farmacêutico acupunturista, 
Fabian Arantes de Oliveira, repre-
sentou o CRF-GO, em março, na 
Sessão Especial em comemoração 
ao Dia do Acupunturista, na Câma-
ra Municipal de Goiânia. O evento, 
iniciativa da vereadora Cristina Lo-
pes (PSDB), contou com a partici-
pação de farmacêuticos, médicos, 
enfermeiros e outros profi ssionais 
da área da saúde. “Grande oportu-
nidade para que nosso legisladores 
e a sociedade saibam da atuação 
do farmacêutico na acupuntura”, 
comentou Fabian Arantes

A carreira de farmacêutico acu-

punturista vem ganhando visibili-
dade, graças à Portaria n° 971/06, 
do Ministério da Saúde, que inse-
riu a prática no SUS. O Conselho 
Federal de Farmácia (CFF) reco-
nhece o exercício profi ssional da 
acupuntura, como especialidade 
farmacêutica, através da Resolu-
ção n° 353/2000.

PRESIDENTE DO 
CRF-GO RECEBE 
REPRESENTANTES DA 
AHPACEG

A Presidente do CRF-GO, Ernestina Ro-
cha, recebeu a visita dos representantes da 
Associação dos Hospitais Privados de Alta 
Complexidade do Estado de Goiás (Ahpa-
ceg). Em pauta, a Lei 13021/14; o Plano 
Anual de Fiscalização do CRF-GO e a obri-
gatoriedade da presença do farmacêutico, 
como responsável técnico, nas farmácias 
hospitalares.

“É importante manter esse diálogo per-
manente com entidades que defendem a 
sua respectiva  categoria, mas, que acima 
de tudo, estão preocupadas com o bem-
-estar da população. A presença obrigató-
ria do farmacêutico nas farmácias, inclusive 
nas farmácias hospitalares, é determinada 
por lei e qualifi ca as responsabilidades do 
serviço prestado nessas unidades”, afi rma 
a Presidente do CRF-GO, Ernestina Rocha.

Haikal Helou, Presidente da Ahpaceg,  
considerou a reunião muito produtiva, 
pois proporcionou um debate técnico, fi r-
me e um bom diálogo entre as entidades. 
“Discutimos assuntos em comum, resolve-
mos pendências e fi zemos novos e bons 
aliados para o trabalho em prol da segu-
rança do paciente e da qualidade da saúde 
em Goiás”, disse o presidente da Ahpaceg, 
entidade que há mais de dez anos tem a 
presença do farmacêutico nos hospitais 
entre as condições imprescindíveis para o 
ingresso de seus associados.

Estiveram presentes na reunião: Haikal 
Helou, Presidente da Ahpaceg; Ricardo 
Baiocchi, Assessor Jurídico da Ahpaceg; 
Rodrigo Hernandes Santos, Diretor Execu-
tivo do Hospital Neurológico; Rodnei Vieira 
Lasmar (advogado);  Edmar Godoy Viggia-
no, Coordenador de Fiscalização do CRF-
-GO e Flávio Leandro Dias Rolim, Assessor 
Jurídico do CRF-GO. 

pílulas

Farmacêutico imunizados

Acupuntura

O CRF-GO, além de buscar pela 
melhoria da atividade profi ssional, 
também cuida da sua saúde e, 
para tanto promoveu, no dia 29 de 
abril, a vacinação de farmacêuticos 
contra a Infl uenza. A vacinação foi 
concentrada na sede do CRF-GO 
para que todos os farmacêuticos 
interessados pudessem ser imu-
nizados num mesmo local. E a 
parceria com a SMS foi renovada, 
como em 2016, num esforço da 
diretoria do CRF-GO para oferecer, 
aos seus inscritos, a oportunidade 

de ter acesso, exclusivo, à vacina.
Raquel Resende, Assessora 

Técnica do CRF-GO, aproveitou a 
oportunidade para agradecer o 
trabalho dos farmacêuticos volun-
tários “É preciso destacar o traba-
lho dos farmacêuticos voluntários 
que passaram o sábado apoiando 
o Conselho na vacinação e antes 
disso fi zeram um treinamento 
com a equipe da SMS para atender 
o farmacêutico da melhor forma 
possível”, completou.
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A Comissão de Saúde Pública e Di-
retoras do CRF-GO, Ernestina Rocha 
e Lorena Baía participaram, no dia 23 
de maio, na Escola de Saúde Pública, 
em Goiânia do Encontro: Assistência 
Farmacêutica na Atenção à Saúde e 
seus desafi os. O evento foi promovido 
pela Superintendência de Políticas de 
Atenção Integral à Saúde/Gerência de 
Assistência Farmacêutica com o apoio 

do Cosems, Conass, CRF-GO e CFF. Sil-
vio Machado, assessor técnico do (CFF) 
participou do Encontro com a palestra 
“O papel do farmacêutico no contexto 
da política de saúde”. E a Vice-Presiden-
te do CRF-GO, Lorena Baía, participou 
da mesa-redonda “Estruturação dos 
processos de trabalho na assistência 
farmacêutica”, falando sobre a aplicabi-
lidade da Lei 13.031/2014.

pílulas

Assistência Farmacêutica em Senador Canedo

Assistência Farmacêutica 
em Jussara

Assistência 
Farmacêutica em 
Goiânia

Assistência farmacêutica e seus desafi os

No dia 08 de maio, a Diretoria 
do CRF-GO recebeu os farmacêu-
ticos convocados pela prefeitura 
de Senador Canedo. Em pauta, 
o fortalecimento da Assistência 
Farmacêutica no município. A Pre-
feitura de Senador Canedo convo-
cou e nomeou, em março, os 15 
farmacêuticos aprovados no con-
curso público realizado em 2013. 

Para a Presidente do CRF-GO, 
Ernestina Rocha, a convocação é 

No dia 16 de maio, as Diretoras do CRF-
-GO, Ernestina Rocha e Lorena Baía, e o 
gerente de fi scalização Edmar Viggiano, 
participaram da Reunião da Comissão In-
tergestores Regional Rio Vermelho, em Jus-
sara, debatendo com gestores e farmacêu-
ticos a aplicação da Lei 13.021/14.   “Quero 
agradecer a presença e o apoio de todos 
que lutam pela plena aplicabilidade de Lei. 
Aproveito também para agradecer a recep-
ção acolhedora que sempre me espera na 
cidade de Jussara”, diz Ernestina Rocha

Representantes do CRF-GO, Lo-
rena Baía, Evandro Tokarski e Flávio 
Leandro (assessor jurídico), além da 
farmacêutica Gysella Santana, Ge-
rente da Assistência Farmacêutica da 
SMS e membro da Comissão de Saú-
de Pública do CRF-GO, estiveram no 
Paço Municipal, reunidos com a Se-
cretária Municipal de Saúde, Fátima 
Mrue. Em pauta, o cumprimento da 
Lei 13.021/14 que exige a presença 
do farmacêutico nos estabelecimen-
tos onde há dispensação de medica-
mentos.

“A Lei precisa ser cumprida, in-
clusive nos estabelecimentos públi-
cos de saúde. Em Goiânia, ainda há 

uma vitória para a categoria, mas em 
especial, é uma vitória para a popu-
lação que contará com a assistência 
farmacêutica adequada no municí-
pio. “Parabéns ao Prefeito, Divino Pe-
reira Lemes e ao Secretário de Saúde, 
Júlio Pina Neto, pelo compromisso 
com a saúde da população”, disse a 
dirigente.

E no dia, 21 de junho, a Prefei-
tura convocou e nomeou mais 05 
farmacêuticos para a SMS. A Vice-
-presidente do CRF-GO, Lorena Baía, 
lembra que a conquista é fruto do 
trabalho da fi scalização do CRF-GO 
em parceria com o Sinfargo e da 
devida aplicação da Lei 13.021/14. 
A lei reitera a obrigatoriedade da 
presença permanente do farma-
cêutico nas farmácias de qualquer 
natureza.

estabelecimentos que não contam com a 
presença do farmacêutico e a dispensação 
é feita sem a orientação correta para a po-
pulação”, disse Lorena Baía.

A Secretária agradeceu o apoio ofereci-
do pelo CRF-GO para melhorar o serviço 
de Assistência Farmacêutica em Goiânia e 
se comprometeu a trabalhar para que a po-
pulação tenha acesso aos medicamentos 
de forma orientada. “Uma das nossas metas 
é reorganizar todos os serviços de Saúde 
no âmbito do Município. Estejam certos de 
que vamos fazer o possível para melhorar o 
acesso ao medicamento dentro do que há 
de melhor e de acordo com os parâmetros 
de segurança para a população”, disse a Se-
cretária Fátima Mrue. 
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Renovação 
da Frota

CRF-GO no 
painel de 
debates do 
FCRAS

Novidades
CRF-GO EM CASA

Antes da inauguração da sede, 
os Diretores do  CRF-GO fi zeram 
a renovação da frota de carros 
para o setor de fi scalização. De 
acordo com a presidente do CRF-
GO, Ernestina Rocha, o objetivo é 
oferecer mais segurança aos fi scais 
farmacêuticos. “Com a renovação 
da frota teremos condições ainda 
melhores, em especial no que diz 
respeito à segurança, para que 
os fi scais possam exercer o seu 
trabalho e orientar a categoria sobre 
suas responsabilidades. É mais um 
compromisso cumprido”, afi rma 
Ernestina Rocha, Presidente do CRF-
GO

Chegamos ao segundo semes-
tre de 2017 com novidades no 
CRF-GO EM CASA. Além dos ser-
viços que já era oferecidos, ago-
ra o farmacêutico também terá 
acesso a impressão de boletos, 
justifi cativa de ausência profi s-

sional, comunicado de ausência 
profi ssional e muito mais. Já as 
empresas podem ter acesso a ser-
viços como defesa de infração e 
solicitação de certidão de regula-
ridade técnica (CRT), entre outros.  
Acesse: www.crfgo.org.br

pílulas

BANCO DE 
EMPREGOS
A troca de informações sobre vagas no 
mercado de trabalho e profi ssionais à 
procura de uma colocação também 
pode ser acessada no site do CRF-GO, 
no link http://www.crfgo.org.br/banco-
de-empregos/

Lembrete 1 - em especial às 
empresas que oferecem as vagas no 
mercado de trabalho - O piso salarial 
é uma conquista dos trabalhadores 
e visa garantir o pagamento mínimo 
a um profi ssional pelo seu trabalho. 
Seu valor é acordado em convenção 
coletiva entre as partes (empregadores 
e empregados). O direito a ele é lei e 
está assegurado pela Consolidação 
de Leis do Trabalho (CLT), sob pena 
das empresas infratoras serem 
condenadas na Justiça do Trabalho a 
pagar a diferença do salário pago e o 
valor do piso salarial.

 
Lembrete 2 - As informações 

são de total responsabilidade do 
candidato à vaga de emprego ou da 
empresa que oferece a vaga. 

 
Lembrete 3 - Tanto os anúncios de 

vagas quanto de profi ssionais fi cam 
disponíveis no site por 15 dias. 

Agora com Emissão e verifi cação online da autenticidade 
da Certidão de Regularidade Técnica

A Vice-presidente do CRF-GO, 
Lorena Baía, participou, em abril,  
do 1° Painel de Debates do Fórum 
dos Conselhos Regionais da Área 
da Saúde (FCRAS). Em pauta, o Con-
texto Atual do SUS e a Reforma da 
Previdência. O evento contou com 
a participação de representantes 
dos conselhos profi ssionais da área 
da Saúde do Estado de Goiás e da 
Professora Ailma Oliveira, da Central 
de Trabalhadores e Trabalhadoras 
do Brasil (Goiás).
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A presidente do CRF-GO, Ernestina 
Rocha, participou, no dia 01.06, pela 
manhã, da audiência pública sobre 
o EAD na graduação nos diversos 
cursos da área da saúde, realizada 
na Câmara Municipal. A Audiência 
Pública foi coordenada pela 
Vereadora Dra. Cristina Lopes Afonso.

Além da dirigente do CRF-GO, 
estavam presentes, a presidente do 
Sinfargo, Lorena Baía e representantes 
das Faculdades de Farmácia: Maria 
Teresa Freitas Bara, Nathalie Dewulf, 
Dione Lima (UFG); José Mário 
(UNIRV), Adibe Khouri (Estácio de Sá) 
Vinícius Barreto (PUC-GO).

“A Diretoria do CRF-GO é contra 
a modalidade predominantemente 
EAD para a graduação em Farmácia, 
pois acredita que a formação de 
profi ssionais da saúde requer 
atividade prática e contato direto 
com o paciente”, disse Ernestina 
Rocha.

E completou: “ A formação na 
modalidade EAD, na sua totalidade 
ou predominância, desconsidera 
a relação do profi ssional com o 
paciente, contato essencial para 
todas as atividades que envolvem a 
saúde da população”. 

A oferta por esta modalidade 

de ensino já foi proposta ao MEC. 
Mas as entidades farmacêuticas, 
entre elas os conselhos de Farmácia, 
e de outras profi ssões da área da 
Saúde estão unidas para propor 
encaminhamentos que de fato 
resultem na garantia da qualidade 
da formação dos profi ssionais das 
14 áreas, que futuramente estarão 
responsáveis pelo cuidado com a 
saúde do paciente, da família e da 
comunidade. 

NA ASSEMBLEIA – em maio, a 
Presidente do CRF-GO, Ernestina 
Rocha e a Secretária-Geral, Luciana 
Calil, estivem reunidas com o 
Deputado Hélio de Sousa, na 
Assembleia Legislativa do Estado 
de Goiás. Na oportunidade, as 
dirigentes entregaram ao deputado 
um documento com as justifi cativas 
para uma minuta de Projeto de 
Lei que proíba o funcionamento 
de cursos EAD para os cursos de 
graduação da área da saúde no 
âmbito do Estado de Goiás. “Nosso 
objetivo é municiar o legislador de 
informações que justifi cam o nosso 
posicionamento contrário aos cursos 
predominantemente EAD para a área 
da Saúde”, comentou Luciana Calil.

CRF-GO CONTRA A 
GRADUAÇÃO EAD PARA A 
ÁREA DA SAÚDE

FORMAÇÃO

A Câmara de Educação Superior 
(CES), do Conselho Nacional de 
Educação (CNE), aprovou no dia  
dia 7 de junho, o parecer sobre 
a proposta das novas Diretrizes 
Curriculares Nacionais do Curso 
de Graduação em Farmácia 
(DCNs). Construído com a ampla 
participação das entidades e 
da classe farmacêutica, em um 
processo que durou quase dois 
anos, e foi coordenado pelo 
Conselho Federal de Farmácia 
(CFF) e pela Associação Brasileira 
de Educação Farmacêutica (ABEF), 
o documento teve, também, 
contribuições retiradas de uma 
consulta e de uma audiência 
públicas realizadas pelo CNE.

O presidente do CFF, Walter da 
Silva Jorge João, acompanhou a 
avaliação da proposta pelo Pleno do 
CNE a convite do conselheiro Luiz 
Roberto Curi, que presidiu a sessão. 
Walter Jorge João comemorou o 
fato de a CES/CNE ter acatado a 
proposta formulada pela profi ssão 
farmacêutica, que contempla, em 
seu bojo, quatro mil horas, com 
cinco anos de integralização e três 
eixos para a formação: Cuidado em 
Saúde (50%), Tecnologia e Inovação 
em Saúde (40%) e Gestão em Saúde 
(10%). Os estágios serão iniciados, 
no máximo, até o 3º semestre, 
e os cursos apenas poderão ser 
coordenados por farmacêutico.

CNE APROVA 
NOVAS DCNS 
DO CURSO DE 
GRADUAÇÃO EM 
FARMÁCIA
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MATÉRIA DA CAPA

Foi inaugurada, no dia 01 de ju-
nho, a nova sede do Conselho Regio-
nal de Farmácia (CRF-GO).  A constru-
ção tem 2.496 m2 de área construída 
(a antiga sede tinha apenas 385 m2 ) 
e foi iniciada em outubro de 2015. Fo-
ram mais de 100 operários envolvidos, 
cerca de 500 dias de obra e nenhum 
acidente de trabalho.

Para que a Diretoria entregasse a 
nova sede, toda equipada e mobilia-
da, foram necessários 14 processos 

licitatórios, todas as compras foram 
feitas à vista e, com exceção dos dias 
de mudança, não houve interrupção 
no atendimento ao farmacêutico. O 
prédio é totalmente acessível, possui 
sistema de comunicação interno, au-
ditório para 70 lugares, sala de treina-
mento e todo o conforto que a cate-
goria e a sociedade goiana merecem.

A solenidade de inauguração e 
descerramento simbólico de placa 
contou  com a presença de farmacêu-

ticos de todo o Estado, dos diretores  
e conselheiros do CRF-GO e de outros 
conselhos regionais e autoridades 
como o Presidente e o Vice-Presiden-
te do CFF, Walter Jorge João e Valmir 
de Santi; o médico Robson Azevedo, 
representante da Secretaria Municipal 
de Saúde e da Prefeitura de Goiânia; 
a vereadora Cristina Lopes Afonso; o 
2° Vice-Presidente do Cremego, Edu-
ardo Alves Teixeira; a Presidente do 
Coren, Ivete Barreto; o Diretor-Supe-

A CASA É SUA
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DISCURSO

rintendente  e o gestor do Sebrae, 
Igor Montenegro e Joel Rodrigues; 
o presidente e o Secretário de Ad-
ministração da  Anfarmag, Ademir 
Valério e Carlos Alberto de Oliveira, 
entre outros.

Na oportunidade, a Presidente 
do CRF-GO, Ernestina Rocha, lem-
brou de agradecer o apoio dos far-
macêuticos de Goiás. “Entregar esse 
prédio à categoria é a realização de 
um sonho pessoal, mas também re-
presenta a gratidão que tenho pelo 
carinho recebido dos farmacêuticos 
de todo o Estado”, disse.

“A sede do CRF-GO não é só 
própria, é belíssima. Não é só um 
prédio, ele representa a força da 
profi ssão, no Estado. A Diretoria está 
de parabéns pela dedicação e pelo 
trabalho, não só para construir a 
sede, mas também pelo esforço, di-
ário, em favor do fortalecimento da 
profi ssão”, disse Walter Jorge João, 
Presidente do CFF.

Durante a solenidade, a Presi-
dente do CRF-GO, Ernestina Rocha, 
recebeu do farmacêutico e artesão, 
da cidade de Porangatu, Lauriston 
Antônio e Silva, uma imagem de 
Santa Gemma Galgâni, padroeira 
dos farmacêuticos. 

Histórico – Desde 1961, quan-
do foi criado, o Conselho se aco-
modou em salas ou prédios resi-
denciais adaptados. Ter uma sede 
à altura da categoria era, então, um 
sonho antigo e que agora se tornou 
realidade compatível com o univer-
so de 9.000 farmacêuticos inscritos.

A SUA CASA EM NÚMEROS

Início da obra: 05.10.2015                  
2.496 metros de área construída
14 Processos Licitatórios
Compras à vista
Mais de 100 operários envolvidos
Mais de 500 dias de obra e 
nenhum acidente de trabalho. 

Quero agradecer a Deus o quanto 
tem sido generoso comigo, pela vida, 
pela saúde e pela oportunidade de ser 
o instrumento utilizado para a constru-
ção dessa nova sede. Quero agradecer 
aos diretores:  Lorena Baía; Luciana Ca-
lil, e Evandro Tokarski; aos conselheiros, 
aos nossos servidores, por vestirem a 
camisa e pela dedicação. À minha fa-
mília, em especial meu marido Jadir, 
que tem me apoiado nesses mais de 
40 anos de nossa caminhada 

Mas nada, nada disso seria possí-
vel se não contasse com a confi ança, 
o apoio e o reconhecimento de cada 
farmacêutico do Estado de Goiás. 

Feliz do homem que sonha e realiza
A maior realização do ser humano 

é cumprir o caminho proposto sem de-
sistir. É enfrentar os obstáculos e acredi-
tar que valerá a pena. A construção da 
nova sede é mais um sonho realizado. 
Fruto de muito trabalho e dedicação. E 
resultado do planejamento e esforço 
desta diretoria. 

Certa vez um homem muito rico 
estava parado na porta de um ambula-
tório assistindo a um missionário limpar 
as feridas de um leproso. Ele chamou o 
missionário, “Ei...você ai, é corajoso hein! 
Eu não faria isso por dinheiro nenhum. 
O missionário olhou bem nos olhos da-
quele homem e respondeu: Nem eu”. E 
voltou a cuidar do enfermo. 

Existem coisas na vida que nos re-
metem a atitudes muito além da obri-
gação e nos fazem entender a nossa 
importância na vida das pessoas. Inau-
gurar a sede do Conselho Regional de 

Farmácia é uma das conquistas mais 
signifi cativas que vou levar comigo. 
Não por vaidade, mas por saber do 
impacto que esta obra pode causar na 
vida das pessoas que aqui trabalham e 
frequentam diariamente.

Além de belíssima, nossa sede 
oferece excelentes acomodações e es-
paços planejados para todas as ativida-
des da categoria.  

Quando assumi o Conselho eu sa-
bia muito bem das responsabilidades 
e desafi os que eu teria.  Senti isso na 
pele. Tirei forças de onde não existia, 
mas a confi ança na superação era tão 
grande que a cada difi culdade supera-
da eu me sentia mais forte e resistente. 

Entregar esse prédio à categoria é a 
realização de um sonho pessoal. 

Mas também representa a gratidão 
que tenho pelo carinho recebido de 
farmacêuticos em cada município que 
visito e acompanho o crescimento e o 
desenvolvimento. 

Sonhei com esta sede, tive pesade-
los também, receio de não conseguir 
cumprir a meta, receio de não alcançar 
os anseios da categoria, e até com data 
de hoje eu sonhei. 

Para fi nalizar, compartilho com vo-
cês três ensinamentos que trago em 
minha trajetória: 

O primeiro: Não paute a sua vida 
pelo dinheiro. O bem mais valioso que 
carregamos conosco não pode ser ne-
gociado: a nossa humanidade! Nossa 
capacidade de amar o outro e nosso 
dom de sonhar com o bem comum.
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Segundo: Não deixe ninguém te 
impedir de sonhar.  Faça, erre, lute 
pelo seu sonho! Mas, por favor, não 
se acomode. Tem sempre alguém 
que vai torcer contra. Não se impor-
te! O seu sonho é seu!  (pode até 
ser o pesadelo alheio, mas é SEU 
sonho  e só você tem o direito e o 
dever de realizá-lo).  

Terceiro e último conselho: Gra-
tidão.  Saiba receber o que a vida 
lhe dá, seja bom ou ruim. O que é 
bom devemos nos dar ao direito de 
usufruir e o que é ruim, devemos 
buscar dentro de nós  a capacidade 
de transformá-lo.

E falando em gratidão, em nome 
dos farmacêuticos de Goiás, quero 
registrar a nossa gratidão ao Presi-
dente do CFF, Walter Jorge João, e 
a sua diretoria, pelo apoio recebido.  

Àqueles que sonharam comigo 
e acreditaram que este sonho se-
ria realidade, meu agradecimen-
to pela confi ança.   Aos que não 
acreditaram, fi ca a oportunidade de 
refl etir que é necessário repensar 
sobre o legado que está disposto a 
deixar. 

Aos servidores, meus parabéns! 
Esta conquista também é de vocês. 

Aos farmacêuticos, fi quem à 
vontade, a casa é nossa! Aqui, vocês 
serão sempre recebidos com res-
peito, carinho e dignidade. 

   
Muito obrigada!
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DEPOIMENTOS

A medida que o número de farmacêuti-
cos foi crescendo,  em Goiás, houve a ne-

cessidade de instalações mais adequadas. Há 
muitos anos que o farmacêutico goiano, por 

conta da importância da sua atividade, tinha 
a vontade de ter uma sede que o representasse. 
Hoje, temos! O prédio, a nossa casa representa 

uma instituição forte! É o nosso cartão de 
visitas. Tenho certeza de que o atendimento 

ao colega farmacêutico será sempre o melhor, 
mas agora temos espaço e conforto”. 

Conheci a sede do CRF-GO quando 
ainda se localizava na Alameda 

das Rosas, no Setor Oeste. A seguir, veio a 
mudança para o atual endereço no Setor 

Marista que agora dá lugar a um prédio que 
faz jus a importância da classe e dará, sem 

dúvida alguma, mais conforto, agilidade 
e efi ciência ao atendimento que tanto 

a profi ssão almeja e merece. Parabéns a 
atual Diretoria por tornar realidade algo 

que foi apenas promessa na boca de tantos 
e que só agora perante o trabalho sério e 

comprometido veio a se tornar a nova casa 
da profi ssão farmacêutica em Goiás”

Radif Domingos, ex-diretor da Faculdade 
de Farmácia da UFG, Fundador da 

Farmácia Escola, membro da Comissão de 
Ensino do CFF 

Cadri Saleh Ahmad Awad, 
Sócio Proprietário do Instituto Bulla

Alessandro Marcius Silva, 
Presidente da Anfarmag GO

Hernan Silva, 
Diretor Comercial do Grupo Unicom

Igor Montenegro, Diretor 
Superintendente do Sebrae/GO

Camila Leles - Pague Menos

Graziele Cavalcante da Fonseca - 
Drogaria Rosário

Nirlene Borges 
Drogaria Santa Marta

Camila Gabriela Souza 
Drogaria Santa Marta Isabella Machado, Drogaria Rosário

Khaled Ghader - Drogasil

Joaquim Netto do Prado, 
Ex-Presidente do CRF-GO

Maria Teresa Freitas Bara, 
Diretora da Faculdade de 

Farmácia da UFG

A nova sede é uma conquista 
de grande valor para nós 

farmacêuticos, e o setor magistral tem 
orgulho disso, com certeza seremos 

benefi ciados com esse feito. Parabéns 
a todos da diretoria do CRF GO pelo 

empenho e dedicação”

Graças a uma gestão responsável, sob o 
comando da nossa presidente Ernestina 

Rocha, hoje temos uma sede que, além de 
muito bem localizada em um dos bairros 

mais nobres de Goiânia, agora também 
é um dos prédios mais bonitos da região. 

Tenho certeza de que o farmacêutico se 
sentirá em casa, como sempre se sentiu, mas 

agora, além de ser bem atendido, ele terá 
conforto e espaço”

A entrega dessa sede aos farmacêuticos 
goianos é  imbólica, demonstra o 

compromisso e o respeito desta gestão com a 
categoria. Estou certo de que a qualidade dos 
serviços prestados não será alterada, mas um 
prédio amplo, arejado, bonito e acessível gera 
um conforto a mais para a categoria e é, sem 

dúvida, um belo exemplo de organização e boa 
aplicação dos recursos”

A nova sede fi cou linda e é uma espaço 
de acolhida para o farmacêutico. Estou 

muito orgulhosa porque temos um espaço 
maravilhoso de capacitação e valorização 

profi ssional”

Sem dúvida é uma grande conquista 
para toda categoria. O espaço físico e 

a comodidade farão com que tenhamos 
mais acessibilidade e agilidade nos 

processos, além de tornar nossa casa mais 
aconchegante”

Termos uma casa assim mexe 
até com a auto estima do 

profi ssional. Não por nos sentirmos 
mais importantes, mas por saber 

da nossa força e que estamos bem 
representados”Parabéns a toda a Diretoria e todos os 

profi ssionais envolvidos na conquista 
que é de todos nós. Não faz muito tempo 
em que por aqui passei e, ao ver a antiga 

sede demolida, pensei, nossa casa vai fi car 
maravilhosa. Hoje, é inspirador saber que 

a união farmacêutica faz a força da nossa 
profi ssão e que juntos podemos conquistar 

muito mais espaço. 

A prova concreta do avanço da 
categoria. Um sonho antigo 

que foi, agora, realizado. É importante 
para os farmacêuticos que se sintam 

acolhidos numa sede que mostra a 
grandeza da nossa profi ssão”

Sempre tivemos o desejo de ter 
uma “casa”  que fosse “a cara” do 

farmacêutico! Tínhamos acolhimento, mas 
faltava espaço na antiga sede, que era um 

prédio residencial adaptado. O nosso desejo 
era por uma sede digna da dedicação que 

o farmacêutico dedica ao seu trabalho. 
Parabéns à atual gestão”

É um sonho realizado. Fui 
presidente desta instituição 

e também sonhei com uma casa 
digna da grandiosidade de profi ssão 

farmacêutica em Goiás. Já tinha 
ouvido falar que o prédio estava 
muito bonito e confortável para 
receber o farmacêutico. Mas ao 

conhecer superou todas as 
minhas expectitivas”

Tenho certeza de que os 
farmacêuticos se sentirão 

mais acolhidos e confortáveis. O 
espaço e a conquista alcançados 

é mérito também dos funcionários 
e de todos os farmacêuticos que 

frequentam esta casa”



  | 21
GOIÁS FARMA

CRF-GO REALIZA A ENTREGA DE CARTEIRAS 
PROFISSIONAIS

A noite da solenidade de inau-
guração da sede, no dia 01 de junho, 
começou na verdade, com a entrega 
de carteiras aos profi ssionais. “Agora 
temos uma sede, confortável, com 
acomodações apropriadas e espaço 
para recebê-los”, disse Ernestina Ro-
cha ao recepcionar os farmacêuticos. 

Já na sede inaugurada,  farma-
cêuticos  de Goiânia, Aparecida de 
Goiânia, Trindade, Senador Canêdo 
e outras cidades  receberam as suas 
carteiras no dias, 05, 12, 19 e 26 de 
junho

Descentralização - durante o 
CRF-GO EM AÇÃO, na cidade de São 
Luis de Montes Belos, as diretoras do 
Conselho, Ernestina Rocha (Presiden-
te) e Lorena Baía (Vice-Presidente) 

fi zeram a entrega de carteiras pro-
fi ssionais para farmacêuticos de São 
Luis, Acreúna, Iporá e cidades vizi-
nhas.

“Esta é mais uma ação do Con-
selho que visa descentralizar alguns 
serviços, levando-os diretamente aos 
farmacêuticos das cidades do inte-
rior”, comentou Ernestina Rocha.

Desde a inauguração da sede, a 
entrega de carteiras está sendo reali-
zada em todas as segundas-feiras, das 
10h às 12h. Para receber a Carteira 
Profi ssional é preciso agendara, atra-
vés do e-mail: secretariadiretoria@
crfgo.org.br. 

Para estar apto a receber o docu-
mento é preciso ter o número de ins-
crição defi nitivo e estar de posse do 
seu diploma devidamente registrado.

ENTREGA DE CARTEIRAS

Terminei meu curso há 
sete anos no interior 

de São Paulo. Recentemente, 
resolvi vir pra Goiânia, onde sou 

inscrita como farmacêutica. 
Acho importante ter a carteira 

profi ssional porque ela ofi cializa 
o exercício profi ssional”

É importante ter a 
carteira de farmacêutica 
em mãos, ela é a minha 

identifi cação profi ssional, com 
ela me sinto mais reconhecida”

A carteira profi ssional 
é simbólica. Ela dá um 

caráter ofi cial para o  exercício 
da atividade de farmacêutico”

Sou farmacêutico, 
mas fi quei afastado da 

atividade, de 2012 a 2014, anos 
em que fi quei fora do Brasil 

para estudar e trabalhar. Agora 
estou de volta, retomando a 

carreira de farmacêutico e estar 
com a carteira profi ssional 

em mãos é mais um passo na  
regularização das atividades”

DEPOIMENTOS:

Bruna Maria Zaccari

Leiliane Bessa de Oliveira

Denner Pires dos Reis

Pedro Henrique Pacífi co



22 | 
GOIÁS FARMA

BONITA E FUNCIONAL

UMA SEDE A SERVIÇO DA CATEGORIA
Para recepcionar a categoria da 

melhor forma possível,na sua nova 
sede, o CRF-GO criou o Programa CRF-
-GO de Portas Abertas com o objeti-
vo de oferecer, aos farmacêuticos de 
Goiás, opções de capacitação em um 
espaço amplo e confortável. E desde a 
primeira semana após a inauguração 
vários eventos foram realizados. 

Dia 05/06/2017 – O Paciente Diabéti-
co e o papel do Farmacêutico
Palestrante: Wesley Magno Ferreira

Dia 06/06/2017 – Prescrição farma-
cêutica em transtornos menores: Náu-
seas, vômitos e constipação intestinal
Palestrante: Daniel Jesus de Paula

Dia 14/06/2017 – “ Serviços Clínicos 
de Triagem e Prescrição Farmacêutica 

Aplicáveis aos Idosos”
Palestrante: Rodrigo Taminato

Fiquem atentos às nossas publi-
cações. Programa CRF-GO de Portas 
Abertas é contínuo e, em breve, terá 
mais novidades!

“Portas Abertas para o debate” 
-  A Diretoria Colegiada da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (An-
visa) abriu, no dia 11 de maio a Con-
sulta Pública nº 343/2017. O objetivo 
é receber comentários e sugestões 
ao texto da proposta de norma que 
dispõe sobre as Boas Práticas de Dis-
tribuição e Armazenagem, bem como 
as Boas Práticas de Transporte de Me-
dicamentos.

Pensando em ouvir toda a cadeia 
que integra a logística do medica-
mento, a Comissão de Distribuição 

e Transporte do CRF-GO realizou, no 
dia 13 de junho, um encontro para a 
discussão e elaboração de propostas 
à Consulta Pública. 

“Apesar de ter como alicerce a se-
gurança e o controle, o texto apresen-
ta pontos polêmicos que precisam da 
atenção dos elos da cadeia: a limita-
ção de venda direta entre distribuido-
ras, com o limite pré-estabelecido de 
duas transações; a exigência de veícu-
los refrigerados, em sua totalidade, no 
segmento do transporte;  e a falta de 
estabelecimento de prazo para que as 
empresas façam as suas adequações. 
Caso contrário, a norma deixará de ser 
a solução para ser um entrave para 
o setor”, comentou Leandro Zenon, 
Conselheiro Regional de Farmácia e 
Presidente da Comissão de Distribui-
ção e Transporte do CRF-GO. 
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O Conselho Regional de Farmá-
cia do Estado de Goiás (CRF-GO) 
realizou durante o mês de junho as 
OFICINAS DE PRESCRIÇÃO FARMA-
CÊUTICA E SERVIÇOS CLÍNICOS em 
quatro cidades diferentes:

GOIÂNIA - 20/06
ANÁPOLIS - 21/06
RIO VERDE - 23/06
VALPARAÍSO - 27/06

PROGRAMAÇÃO:
Foram abordados temas como: 

“Avanços e desafi os da profi ssão 
farmacêutica a partir das resoluções 
585 e 586/13 do CFF” e “Consultório 
Farmacêutico: da implantação aos 
resultados”, com José Luis Maldona-
do, assessor técnico do CFF; Cases 
de Sucesso, nas Redes Privada e 
Pública, com Clézio Abreu, Wesley 
Magno e Ismael Rosa; e Prescrição 
farmacêutica em transtornos me-
nores: gripes, tosse e resfriado (Se-
miologia - Farmacologia Aplicada 
- Discussão de Casos Clínicos), com 
Rodrigo Taminato e Daniel Jesus de 
Paula. 

PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA E SERVIÇOS CLÍNICOS SÃO FOCO 
NAS OFICINAS REGIONAIS REALIZADAS PELO CRF-GO

Amanda Cristina Pereira, Anápolis

Rosane Cristina de Carvalho de 
Menezes, Valparaíso

Jackson Augusto Silva Moreira, 
Valparaíso

Lenize Cristóvão Rodrigues
Rio Verde

Karla Roldão, Goiânia

A Ofi cina realizada pelo 
CRF-GO trouxe palestrantes com 

conhecimento prático e o que há de 
mais atual em legislação”

A Ofi cina de Prescrição Farma-
cêutica e Serviços Clínicos foi de ex-

trema importância para a minha 
atualização profi ssional. Os palestrantes 

fi zeram a diferença com o seu conheci-
mento técnico e prático”

Estou na assistência farma-
cêutica da Cidade Ocidental 

(entorno de Brasília) e quem atua na área 
pública acaba se distanciando um pouco 

da atividade clínica. A Ofi cina d Prescri-
ção realizada pelo CRF-GO foi importan-

te porque apresentou, de forma prática, a 
ferramenta da prescrição e as novidades 

no exercício da atividade clínica”

Atua na área de oncologia 
e, mesmo assim, a Ofi cina foi de 
extrema importância pois a for-

mação que temos na graduação não nos 
dá essa visão clínica da profi ssão”

A Farmácia, no Brasil, está 
passando por mudanças signifi ca-

tivas e a realização, pelo CRF-GO, 
da Ofi cina de Prescrição Farmacêutica e 

Serviços Clínicos estimulou a participação 
ativa do farmacêutico e demonstrou a 

preocupação do CRF-GO em oferecer 
oportunidades de capacitação técnica, 

mas também relacionada ao cuidado 
farmacêutico”
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ENTREVISTA CADRI

1 - A pergunta que é recorrente: 
como crescer e até mesmo fazer 
com que a sua farmácia sobreviva 
à crise econômica que assola o 
país? 

Gosto muito dizer que o fator 
CRISE é apenas um “catalisador” que 
acelera ou contribui para a falência 
de um negócio que estaria prestes 
a fechar mais cedo ou mais tarde 
independentemente do cenário 
favorável que a economia impõe.  
O caminho para prosperar neste 
mercado é a profi ssionalização da 
gestão da farmácia com adoção das 
técnicas da moderna administração 
de empresas baseada em 
indicadores fi nanceiros, indicadores 
de performance, monitoramento e 
adequação dos principais parâmetros 
que impactam no lucro da farmácia, 
controle fi nanceiro absoluto com 
gestão dos custos visando sempre 
mantê-los dentro dos parâmetros 
admissíveis para o mercado e 
especial atenção as técnicas de 
precifi cação que permitam preservar 
a rentabilidade saudável ao mesmo 
tempo que garante a competitividade 
da empresa. É preciso abandonar o 
“achismo”, o “empirismo” e atuar com 
métodos e técnicas e unir tudo isso 
a um atendimento diferenciado com 
serviços farmacêuticos alicerçados 
em diferencial competitivo. Se o 
farmacêutico fi zer isto certamente 
garantirá o sucesso da farmácia.

 
2 - Quais são as qualidades/

habilidades do farmacêutico 
gestor?

 Um bom farmacêutico gestor 
deve ter habilidades que envolvem 
capacidade de identifi car problemas 
e apontar soluções. Um bom gestor 
não terceiriza a culpa dos problemas 
a terceiros, mas chama para si sempre 

a responsabilidade e foca na solução. 
O farmacêutico gestor deve reunir 
capacidade de liderança, precisa 
saber delegar tarefas, ser organizado 
e disciplinado. Deve acima de tudo 
ter FOCO e não permitir jamais 
que futilidades do dia a dia o tirem 
deste FOCO. É preciso conhecer o 
mercado em que atua, estudar muito 
e investir sempre no aprimoramento 
técnico e profi ssional e basear suas 
decisões em constatações, números 
e indicadores visando sempre os 
resultados da organização.

 
3 - Mas a graduação prepara o 

farmacêutico para ser gestor do 
seu próprio negócio ou para ser 
gerente?

 A graduação ainda não prepara 

o farmacêutico para ser gestor do 
seu negócio e nem tão pouco para 
ser gerente. Boa parte dos cursos 
de farmácia no Brasil não dispõe 
de professores que exerceram 
ou exercem na prática gestão de 
empreendimentos farmacêuticos 
e isto distancia bastante qualquer 
tentativa de preparar o estudante de 
farmácia para as reais necessidades 
exigidas para se empreender no 
Brasil. Por outro lado não sejamos 
injustos com as faculdades de 
farmácia e não quero que minhas 
palavras sejam interpretadas 

como uma crítica, mas como uma 
oportunidade de avaliar quem é o 
profi ssional que queremos ter no 
mercado. Independente de como a 
faculdade forma o farmacêutico para 
atuar nesta área, o segredo é correr 
atrás, buscar informação e cursos 
para se preparar de forma adequada.

 
4 - Ao farmacêutico gestor, é 

possível atuar clinicamente na 
sua farmácia?

 Não só acredito que ao 
farmacêutico gestor é possível 
conciliar as atividades ligadas a 
gestão com a atuação clínica, como 
considero imprescindível que este 
profi ssional cuide bem da parte 
administrativa e fi nanceira da sua 
farmácia para que sobre tempo para 
ele fazer o que é mais nobre na vida 
de um farmacêutico, que é cuidar de 
seus pacientes, tratar bem os seus 
clientes e prestar serviços de melhor 
qualidade a comunidade em que 
atua. Uma farmácia com defi ciências 
administrativas e problemas 
fi nanceiros difi cilmente oferecerá 
qualidade aos seus clientes, portanto, 
o farmacêutico deve dedicar parte do 
seu tempo a analisar os números e 
resultados para que possa se dedicar 
com melhor efi ciência o tempo que 
seus clientes demandam por serviços 
diferenciados e melhor experiência 
de compra.

 
5 - Quais são as difi culdades 

enfrentadas pelo farmacêutico 
que decide empreender e usar 
as ferramentas de gestão para 
crescer?

 As difi culdades enfrentadas 
são inerentes a falta de preparo e 
estudo para empreender. Boa parte 
dos profi ssionais não procuram 
entender de fato o negócio farmácia. 

 
As difi culdades 

enfrentadas 
são inerentes a falta de 
preparo e estudo para 

empreender.
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Cadri Saleh Ahmad Awad - Far-

macêutico com Habilitação em 

Farmácia Industrial pela Faculdade 

de Farmácia da Universidade Fede-

ral de Goiás; possui MBA em Gestão 

Avançada de Varejo Farmacêutico 

CETE - Gama Filho - RJ ;  é  Sócio 

proprietário e Diretor de cursos do 

Instituto BULLA – Empresa especia-

lizada em Varejo Farma que presta 

serviços de consultoria, contabili-

dade, capacitação e soluções vol-

tadas para o mercado; Consultor de 

empresas e Palestrante para o Mer-

cado Farmacêutico. Já ministrou 

cursos para mais de 20.000 empre-

sários, farmacêuticos, estudantes 

de farmácia e administração de 

empresas em todo o Brasil nos 27 

Estados da Federação e 

mais de 168 cidades.  É 

ainda palestrante do 

Laboratório Teuto-Pfi-

zer no maior progra-

ma de capacitação em 

Gestão de Farmácias 

e Drogarias do País – 

Programa Seu Negó-

cio Mais Lucrativo. 

Palestrante do Pro-

grama Excelência Far-

macêutica do Conselho 

Federal de Farmácia e di-

versos programas de capacitação 

em gestão farmacêutica de vários 

CRF’s no Brasil. 

Professor e Coordenador do MBA 

em Administração Farmacêutica e 

Farmacologia Clínica do I-Bras nas 

cidades de Maringá, Umuarama, 

Toledo e Ponta Grossa no Paraná e 

também em Aracaju. 

Professor e Coordenador da Es-

pecialização em Gestão, Prescrição 

e Serviços Farmacêuticos na cidade 

de Goiânia pela empresa INCUR-

SOS. 

Articulista da Revista ABCFARMA 

há mais de 4 anos 

ác a e ad st ação de

s em todo o Brasil nos 27 

da Federação e 

168 cidades.  É 

palestrante do 

ório Teuto-Pfi-

maior progra-

apacitação em 

de Farmácias s 

rias do País ––

a Seu Negó-

Lucrativo.

trante do Pro-

Excelência Far-

ca do Conselho 

de Farmácia e di-

Não fazem um plano de negócio 
e não admitem a necessidade de 
compreender melhor as variáveis 
que impactam no sucesso de um 
empreendimento. Aspectos como 
posicionamento do negócio, 
público-alvo, mensuração do 
investimento a ser realizado, 
projeções futuras e identifi cação 
de oportunidades e ameaças 
passam longe do planejamento 
de muitos farmacêuticos que 
tentam montar seu negócio e o 
resultado lamentavelmente não é 
feliz na maioria das vezes em tais 
circunstancias.

 
6 - Quais são essa 

ferramentas/ conhecimentos?
 Talvez não exista uma 

ferramenta tão poderosa quanto 
uma planilha excel quando o 
assunto é empreender, já que é 
possível montar um verdadeiro 
plano de negócios e um bom 
projeto de viabilidade econômica 
através das planilhas, no entanto, 
de nada adianta isso se você 
não compreende as métricas 
de desempenho fi nanceiro 
que impactam no sucesso do 
empreendimento. Os grandes 
gestores e executivos da atualidade 
possuem em comum capacidade 
de criar fórmulas, simular cenários 
que vão desde o mais pessimista 
ou conservador até o mais 
otimista, sempre com base em 
algoritmos que permitem alto 
grau de assertividade visando 
antever quando, como e em 
quanto será o resultado obtido 
do investimento a ser realizado. 
Para atingir este nível e obter tal 
capacidade é preciso estudar 
muito e investir em treinamentos 
e cursos constantemente. A maior 
ferramenta é o CONHECIMENTO!
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04 DE AGOSTO 
DIRECIONADA A ACADÊMICOS 
DE FARMÁCIA
Palestra: “Âmbito de Atuação 
do Farmacêutico Homeopata”
Palestrante: Amarilys de Toledo 
Cesar - Presidente da ABFH - As-
sociação Brasileira de Farmacêu-
ticos Homeopatas
Horário: das 19 às 21h30
Local: Auditório do CRF-GO, Rua 
1.122, n° 198, Setor Marista, Goi-
ânia
Inscrições: www.crfgo.org.br/
curso

05 DE AGOSTO 
EXCLUSIVO PARA FARMACÊUTI
COS HOMEOPATAS

Curso: Serviços Farmacêuticos 
com Ênfase em Prescrição far-
macêutica
Ministrante: Márcia C. S. Borges 
- CRF-SP
Horário: das 8h30 às 18h30
Inscrições: goiashomeopatia@
gmail.com

04 E 06 DE AGOSTO 
EXCLUSIVO PARA MEMBROS 
DAS COMISSÕES DE HOMEOPA
TIA DOS CRF’S
VIII ENCONTRO DAS COMIS
SÕES ASSESSORAS DE HOME
OPATIA

Dia 04.08 
Palestra: Novas atribuições do 

farmacêutico homeopata com 
a Resolução CFF n° 611/2015, 
com Javier Salvador Gamarra Jú-
nior - CRF-PR
Palestra: Critérios mínimos para 
os cursos livres de homeopatia, 
com Karen B. Denez - CRF-SC

06.08
- Atividades para apresentar o 
papel do farmacêutico home-
opata na farmácia clínica junto 
aos farmacêuticos de cada re-
gião
- Atividades para as comunida-
des para divulgar o papel do 
farmacêutico homeopata junto 
à população

FISCALIZAÇÃO EM FOCO

O QUE VEM POR AÍ

HOMEOPATIA É DESTAQUE NO MÊS DE AGOSTO NA HOMEOPATIA É DESTAQUE NO MÊS DE AGOSTO NA 
PROGRAMAÇÃO DO CRF-GO DE PORTAS ABERTASPROGRAMAÇÃO DO CRF-GO DE PORTAS ABERTAS
Em agosto, a Comissão de Práticas Integrativas e Homeopatia do CRF-GO realiza três 
eventos simultâneos: 
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O QUE VEM POR AÍ

ENCONTRO DE EDUCADORESENCONTRO DE EDUCADORES
Nos dias 31 de agosto e 01 de 

setembro, o CRF-GO, por meio 
das suas Comissões de Ensino 
e de Serviços Clínicos realiza 
o II Encontro de Educadores e 
Profissionais de Farmácia Clínica 
do Centro-Oeste. 

Entre outros destaques, o 
evento contará palestras como:

 - As novas Diretrizes 
Curriculares Nacionais dos 
cursos de Farmácia: avanços e 

desafios, com o Dr. Paulo Sérgio 
Dourado Arrais, Diretoria ABEF; 

- Matriz de competências 
para a formação do farmacêutico 
na área de farmácia clínica, com 
a Prof.ª Dra Dayde Mendonça 
(Faculdade de Farmácia, UnB); 

- Programa de suporte 
ao cuidado farmacêutico na 
atenção à saúde (Profar), com 
a Prof. Dra. Dayani Galato 
(Faculdade de Farmácia UnB);  e 
muito mais. 

O CRF-GO está de portas 
abertas a todos os farmacêu-
ticos e estudantes de Farmá-
cia que queiram nos visitar. 
No dia 19 de junho, as dire-
toras do Conselho, Ernestina 
Rocha e Lorena Baía, recebe-
ram os estudantes de Farmá-
cia da UEG de Anápolis. No 
dia 03 de julho, foi a vez dos 
alunos de Farmácia da UFG, 
acompanhados da professo-
ra Eula Barcelos. 

Na oportunidade, além da 
visita na nova sede do CRF-
-GO, os estudantes também 
puderam conhecer todo o 
funcionamento da institui-
ção, conversaram com os 
farmacêuticos fiscais e ainda 
tiveram uma palestra com a 

Mais informações, a programação completa e inscrições: www.crfgo.org.br

CRF-GO REALIZA O  
I SEMINÁRIO PARA DIRETORES DE 
CONSELHOS DE FARMÁCIA

VENHAM CONHECER A SUA CASA

No dia 02 de junho, logo após a inauguração da 
sede, o CRF-Go realizou o I Seminário para Direto-
res de Conselhos Federal e Regionais de Farmácia. 
“Avanços e desafi os na gestão do CRF-GO” foi o 
tema apresentado pela presidente Ernestina Rocha; 
O gerente de fi scalização, Edmar Viggiano, falou so-
bre “Fiscalização Eletrônica Móvel: da implantação 
aos resultados”; 

O presidente do CRF-MS, Alexandre Corrêa, 
falou sobre a “Implantação da Farmácia Clínica na 
Saúde Pública; e o evento foi encerrado com o re-
lato da Dra Ivete Barreto, presidente do Coren(GO), 
que falou sobre a “Experiência de Goiás no trabalho 
conjunto entre conselhos de fi scalização na área da 
saúde”. 

fiscal Rejany Machado Pena 
sobre as atribuições do Con-
selho e as atualizações da le-
gislação que rege a profissão.

Antes disso, no dia 01 de 
junho, a presidente do CRF-
-GO recebeu a visita dos 
farmacêuticos da Central de 
Medicamentos de Alto Custo 
Juarez Barbosa 

Organizem-se e progra-
mem a sua visita. Informa-
ções: comunicacao@crfgo.
org.br
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AGENDA
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EM CASA
CRF-GO INFORMAÇÃO

Em 2017 0 CRF-GO terá eleições para Diretoria, 

Conselheiros Regionais e Conselheiro Federal. As 

regras do processo eleitoral, prazos para inscrição 

de chapas e comunicados oficiais serão publicados 

em nossos meios de comunicação.

Todos os farmacêuticos, devidamente inscritos, 

devem participar como eleitores, para tanto é 

preciso que os dados cadastrais estejam atualizados 

e os débitos devidamente quitados.

Estejam atentos principalmente quanto à atualização 

dos dados como (Nome completo, filiação, Nº CPF, nº 

inscrição no CRF/GO, endereço para 

correspondência, e-mail e telefone celular)

Você pode fazer a sua atualização cadastral sem sair 

de casa, basta acessar o link do CRF-GO EM CASA em 

www.crfgo.org.br.

ELEIÇÕES 2017

BANCO DE EMPREGOS
TEMOS VAGAS
Um dos links mais acessados no site do Conselho é o 

que leva à página do Banco de Empregos. Nela há 

informações sobre vagas de trabalho e profissionais 

à procura de uma colocação. Faça seu cadastro e 

fique atento.

www.crfgo.org.br/banco-de-empregos/




