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Conselho de Farmácia Sob Nova Gestão

A

nova Diretoria do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Maranhão (CRF-MA) e Conselheiros
Regionais tomaram posse no dia 13
de dezembro de 2013, em Plenária Extraordinária realizada no Auditório Royal, do Hotel Abbeville, em São Luís. A solenidade foi
acompanhada por farmacêuticos, familiares,
servidores do CRF-MA, vereadores, representantes do Conselho Federal de Farmácia
(CFF), Conselho Regional de Enfermagem
(COREN), Conselho Regional de Odontologia
(CRO) e da Universidade Federal do Maranhão (UFMA).
Os Farmacêuticos empossados para as
funções de Diretores do Egrégio Conselho
Regional de Farmácia do Estado do Maranhão dirigirão o órgão no biênio 2014-2015.
Os Conselheiros Regionais foram eleitos para
o quadriênio 2014-2017 e 2015-2018, respectivamente, sendo que todos os diretores
e os conselheiros regionais integram o Projeto Aliança Farmacêutica, eleitos durante o
pleito realizado em novembro de 2013.

A Dra. Maria José LUNA, Diretora Presidente do CRF-MA, destacou em seu discurso
o apoio recebido da Classe Farmacêutica maranhense, que acreditou no projeto Aliança
Farmacêutica, com o compromisso de gerir
um Conselho para Farmacêuticos. “Será um
projeto que se consolidará com ações de
valorização profissional, educação e transparência, no sentido de conscientizar a sociedade do papel imprescindível dos farmacêuticos no contexto da saúde e, além disso,
implantar um programa de qualificação e
educação continuada voltada aos profissionais em todo o território maranhense”.
Representando o Conselho Federal de
Farmácia (CFF) na Plenária de posse, a Dra.
Ana Cleide Gonçalves de Almeida, membro
da Comissão de Citologia Clínica do CFF, proferiu a mensagem enviada pelo presidente
Dr. Walter Jorge da Silva João, aos novos dirigentes do Regional, onde ele considerou o
início de uma nova etapa da Farmácia do Maranhão. “O desejo de transformar e a liderança levaram os novos diretores e conselheiros

Comissões Assessoras
concluem planejamento
anual

CRF-MA visita cidades
do interior com o
projeto de Interiorização

à representação da classe”, disse.
A mensagem do Dr. Walter Jorge citou
ainda Nelson Mandela, afirmando que somente a união entre os profissionais será
possível garantir mais saúde à população,
por meio de serviços farmacêuticos e uma
classe consolidada.
A nova diretoria do Conselho Regional
de Farmácia do Estado do Maranhão que
comporão o biênio 2014-2015 será composta por: Maria José Luna dos Santos da Silva,
Diretora Presidente; Ronaldo Tomaz de Aquino, Vice-Presidente; Edson Abreu Belfort,
Secretário Geral; Luiz Mário da Silva Silveira,
Tesoureiro. Os demais conselheiros eleitos
são: Valério Monteiro Neto, Marcos Aurélio
Viana e Fábio Nascimento. Os farmacêuticos
maranhenses serão representados no Conselho Federal de Farmácia por Fernando Luís
Bacelar de Carvalho Lobato e Teófila Margarida Monteiro da Silva, conselheiros federais
efetivo e suplente, respectivamente, empossados em solenidade realizada no Conselho
Federal.

Dia do
Farmacêutico 2014
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Editorial

Este é o informativo do Conselho
Regional de Farmácia do Estado do Maranhão intitulado "Trabalho e Ação", que
envolve as ações realizadas nos primeiros noventa dias de Gestão da Aliança
Farmacêutica. O impresso trimestral disponibilizará um conteúdo leve, de fácil
linguagem e de interesse da Classe Farmacêutica e do público em geral, com
temas relevantes, e em voga na sociedade, relacionados à Ciência Farmacêutica e a atuação do Conselho Regional e
Federal.
Nesta primeira edição, o leitor relembrará a posse da nova Diretoria do
CRF, Conselheiros Regionais e Federal,
e ainda um misto dos eventos promovidos em todo o estado durante as comemorações pelo Dia do Farmacêutico,
a participação de farmacêuticos maranhenses no Fórum Nacional de Valorização do Profissional Farmacêutico, entre
outros destaques.
‘‘Eu, como Presidente deste órgão
normativo de classe, convido a todos
para contribuir para a construção dos
nossos informativos, de forma que ele
atenda aos anseios e as necessidades
dos farmacêuticos maranhenses’’.

Dia do Farmacêutico é Comemorado com
Vasta Programação
O Conselho Regional de Farmácia do
Estado do Maranhão promoveu uma série
de eventos em comemoração ao Dia do Farmacêutico, em São Luís, Imperatriz e Açailândia, com grande mobilização de acadêmicos dos cursos de farmácia, faculdades,
universidades, laboratórios parceiros e de
farmacêuticos das respectivas cidades.
A “Semana do Farmacêutico” teve início
em 18 de janeiro com coleta gratuita de material para o rastreamento do câncer de colo
de útero, no Laboratório de Citologia Clínica da UFMA, seguida de uma ação social
no Shopping da Ilha, em São Luís, com atividades de orientação, aferição de pressão
arterial e determinação da glicemia capilar.
Houve café da manhã para funcionários e
farmacêuticos na sede do Conselho, torneio
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Projeto Mobiliza Farmacêuticos do Interior

de futebol, e duas celebrações ecumênicas,
na Igreja da Sé e na Igreja Batista Esperança
e Vida. As comemorações deram continuidade até o dia 31, em Imperatriz, com atividades voltadas para a ação social.
A Diretora Presidente do CRF-MA, Dra.
Maria José Luna, ressaltou a participação de
vários profissionais no atendimento ao público, com os serviços de assistência farmacêutica, orientação sobre o uso racional de
medicamentos, exames preventivos, atendendo a demanda da capital e da região
tocantina. “A receptividade da população
em todas as ações realizadas foi bastante expressiva. Comemoramos o nosso Dia
honrando o nosso compromisso de prestador de serviço à sociedade, de zelar pela sua
saúde”, concluiu.
Drª Maria José Lula apresenta palestra sobre Citopatologia

Ação de Saúde no Shopping da Ilha

Descentralizar as atividades do CRF-MA, levando prestação de serviços de saúde, educação e informação aos municípios
maranhenses, é um dos compromissos
rigorosamente cumpridos pela atual Diretoria, no projeto que recebeu o nome de
Interiorização do CRF-MA.
A comitiva formada por profissionais
farmacêuticos membros do Conselho e
das cidades que recebem a ação realizam
diversos serviços na área de assistência
farmacêutica, prevenção de doenças, palestras e assistência jurídica. O projeto de
Interiorização teve início em janeiro durante a “Semana do Farmacêutico”.

Imperatriz – A cidade de Imperatriz recebeu a primeira ação, que foi realizada com
a participação massiva de acadêmicos e
farmacêuticos, na prestação de serviços de
saúde e orientação na Praça Brasil.
Bacabal – No dia 06 de fevereiro foi realizado evento alusivo à comemoração ao
dia do Farmacêutico na Faculdade de Educação de Bacabal. Foi realizado prestação de
serviço de aferição de pressão à população
e na faculdade foram ministradas várias palestras, que contou com a participação do
Dr. Luiz Mário da Silva Silveira (Diretor Tesoureiro), Dr. Edson Abreu Belfort (Secretário Geral) e da Dra. Gizelli Santos Lourenço

Posse No Sinfarma

Conselho Realiza 1ª Oficina de Trabalho das
Comissões Assessoras

Comenda
O Dr. Raimundo Antônio Gomes de Oliveira foi o homenageado deste ano com a
Comenda do Mérito Farmacêutico, no dia 24
de janeiro, durante as comemorações pelo
Dia do Farmacêutico. A indicação foi da ex-conselheira federal de Farmácia, Dra. Mary
Jane Limeira, que entregou a honraria ao
Dr. Raimundo Antônio juntamente com a

presidente do CRF-MA, Dra. Maria José Luna
(foto).
A Comenda do Mérito Farmacêutico
foi instituída pelo Conselho Federal de Farmácia por meio da Resolução nº 323, de 16
de janeiro de 1988. A homenagem destaca
farmacêuticos e autoridades com relevantes
serviços prestados à profissão.
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Coutinho (Presidente da Comissão de Ensino do CRF-MA). O evento organizado pela
coordenadora do Curso de Farmácia da FEBAC, Dra. Laysa Paloma Castro Behuscconni
que contou com diversos minicursos.
Açailândia – Realizada no dia 15 de fevereiro na Praça da Bíblia, com a prestação
de diversos serviços, entre eles, a orientação
sobre o uso racional de medicamentos. Farmacêuticos da cidade também assistiram
à palestra “O Exercício da Citopatologia na
Profissão Farmacêutica!”, ministrada pela
Presidente do CRF, Dra. Maria José Luna.
Itapecuru-Mirim – Realizado no dia 20
de janeiro, em comemoração ao Dia do
Farmacêutico com premiação dos farmacêuticos daquela cidade. No evento estiveram presentes, representando o CRF-MA, o
Dr. Luiz Mário da Silva Silveira e Dr. Edson
Abreu Belfort.

O Sindicato dos Farmacêuticos do Estado do Maranhão (SINFARMA) está com nova
Diretoria, eleita durante pleito realizado dezembro de 2013. A posse dos novos representantes aconteceu no dia 02 de janeiro em
solenidade realizada na sede do sindicato,
em São Luís, e contou com a presença da Diretoria do CRF-MA.
Em discurso, o novo presidente do SINFARMA, Dr. Carlos Toledo disse: “Vamos focar
no fortalecimento da entidade e mobilização
da categoria não somente na capital, mas
também no interior do estado. Queremos interiorizar as ações do sindicato, sempre com
foco na luta por uma saúde pública de qualidade e para todos”.

O início do ano de 2014 foi de planejamento para as Comissões Assessoras na “I Oficina de
Trabalho das Comissões Assessoras do CRF-MA”.
O exitoso evento realizado no dia 11 de janeiro
no Instituto Florence de Ensino Superior reuniu
os farmacêuticos membros das comissões de:
Análises Clínicas, Apoio a Responsabilidade Técnica, Ensino, Ética Profissional, Farmácia Hospitalar, Farmácia Magistral, Fitoterapia, Legislação
e Parlamentar.
A oficina promoveu uma ampla análise e
discussão sobre métodos técnicos e profissio-

O evento foi organizado pela farmacêutica e secretária de
Saúde de Itapecuru, Dra. Flavia Cristina Beserra Costa (C)

nais mais eficientes na atuação do farmacêutico,
de modo que acompanhem o advento da profissão e estratégias de ação sintonizadas com as
diversas áreas de atuação já regulamentadas. As
propostas assinaladas na oficina integram o plano anual das comissões.
A Presidente do CRF-MA, Dra. Maria José
Luna destacou a valorosa participação e dedicação dos farmacêuticos neste primeiro encontro das comissões. ”As atividades em grupo e o
planejamento participativo serão uma prática
constante na Gestão Aliança Farmacêutica”.
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Maranhão Participa do Fórum Nacional de Luta Pela
Valorização da Profissão Farmacêutica

A Diretora Presidente do CRF-MA, Dra.
Maria José Luna, esteve participando nos
dias 05 e 06 de fevereiro, em Brasília-DF, do
“Fórum Nacional de Luta pela Valorização
da Profissão Farmacêutica”. Participaram
também do fórum o conselheiro federal de
Farmácia, o Dr. Fernando Bacelar, membros
da diretoria do Sindicato dos Farmacêuticos
do Maranhão (SINFARMA), representantes
da Federação Nacional dos Farmacêuticos
(FENAFAR), Federação Interestadual dos Farmacêuticos (FEIFAR) e sindicatos filiados de

todas as regiões do país. Em pauta, o piso
salarial, redução da jornada de trabalho, inserção do farmacêutico no Sistema Único de
Saúde (SUS), entre outros.
“Numa demonstração de compromisso
e seriedade com o exercício da profissão, a
qual abraça a nova gestão do CRF-MA, bem
como em respeito e cumprimento aos compromissos assumidos quando da campanha,
participamos desde evento, representando
não só os farmacêuticos do nosso estado,
mas de todo o Brasil, que clamam pelo reco-

Novos Farmacêuticos
Instituições de ensino superior de São
Luís conferiram grau, no mês de janeiro,
aos novos farmacêuticos maranhenses.
A presidente do Conselho de Farmácia,
Dra. Maria José Luna, esteve presente nas
solenidades da Faculdade Florence, Pitá-

goras e UFMA, e aproveitou o momento
para parabenizar os novos profissionais,
ressaltando a importância dos mesmos na
prestação de serviço à população, sendo
hoje, um profissional indispensável à saúde coletiva.

nhecimento e valorização profissional”, afirmou a Dra. Maria José Luna.
O Presidente do CFF, Dr. Walter Jorge
João destacou a jornada de trabalho, o piso
salarial e a inserção do farmacêutico no SUS
como principais demandas da categoria.
“Mas temos outras vertentes que visam à
valorização do farmacêutico que devem ser
debatidas nessa reunião. O mais importante é que as diretrizes definidas, aqui, saiam
efetivamente do papel e chegue à categoria”, completou.

Curso de Farmácia
da Ufma Recebe
Nota 4
O Conselho Regional de Farmácia do Estado do Maranhão na pessoa da presidente,
Dra. Maria José Luna, parabeniza o corpo
docente, discente e colaboradores do Curso
de Farmácia da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), pela conquista do conceito
de nº 4 (quatro), na avaliação de renovação
e reconhecimento da respectiva graduação.
De acordo com as Diretrizes da Comissão
Nacional de Avaliação da Educação Superior
(CONAES), o curso obtém um perfil muito
bom de qualidade.
“Esse é o resultado do investimento que
as instituições públicas têm destinado ao
ensino superior de qualidade, com infraestrutura adequada e recursos humanos compromissados com a qualidade da formação
dos futuros farmacêuticos do nosso Estado”,
ressaltou a Dra. Luna.
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Crf Presta Homenagem às Mulheres
O Conselho Regional de Farmácia do
Estado do Maranhão promoveu no dia
08 de março, o “Dia de Atenção à Mulher
Farmacêutica”, uma programação inédita
realizada pelo órgão, com o objetivo homenagear as profissionais, pelo Dia Internacional da Mulher.
Durante o evento realizado na sede do
CRF-MA, em São Luís, foram oferecidos os
serviços de assessoria jurídica e cuidados
estéticos, como: limpeza de pele, maquiagem e shiatsu facial.
Para a presidente do CRF-MA, Drª Maria
José Luna, as farmacêuticas são merecedoras de toda e qualquer homenagem. “Hoje
a maioria dos profissionais farmacêuticos
do estado, são representados pelo sexo
feminino, e nada melhor que lhes proporcionar um dia de assistência”, ressaltou a
presidente.
“A Diretoria do CRF está de parabéns
pela inciativa de dedicar um dia exclusivamente para nós”, disse a farmacêutica Dra.
Iracelle Carvalho.
As farmacêuticas que participaram
do Dia de Atenção foram homenageadas
também, com botões de rosas vermelhas,
e em seguida participaram de um sorteio
de brindes e almoço, juntamente com a Diretoria do CRF.
Comunidade
Ainda em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, o CRF realizou uma
Ação Social, com prestação de serviços de
saúde às mulheres do bairro Ivar Saldanha
e entorno, no dia 7 de março, na igreja
Presbiteriana do Calvário.

1º Oficina de Delegados Honorários

Ação Conjunta
Interdita Farmácias
Aproximadamente 12 estabelecimentos
farmacêuticos foram interditados durante
uma ação conjunta realizada no dia 31 de
março, entre o Conselho Regional de Farmácia, PROCON e Vigilâncias Sanitárias Estadual e Municipal. O lacre foi decorrente de
irregulares e ilegalidades encontradas nos
ambientes, como a ausência de licença para
funcionamento e de farmacêutico responsável técnico.

O CRF realizou no dia 14 de março, a
I Oficina de Trabalho dos Delegados Honorários. Os profissionais farmacêuticos
nomeados para os cargos honoríficos - de
Delegados Honorários - participaram da
formação realizada no auditório Dra. Tere-

zinha de Jesus Almeida Silva Rêgo, localizado na sede do órgão, em São Luís.
Cidades representadas: Bacabal, Barra
do Corda, Balsas, Pinheiro, Santa Inês/Pindaré, Chapadinha, Codó, Colinas e Presidente Dutra.

6

Informe CRF-MA

Crf-Ma Participa da Semana do Calouro da Ufma
Alunos do 1º período do curso de Farmácia
da Universidade Federal do Maranhão (UFMA)
assistiram à palestra “CRF-MA: Estrutura e Funcionamento”, como parte dos eventos da Semana do Calouro, realizada pelo Diretório Acadêmico do curso, no dia 27 de março.
O tema foi apresentado pela coordenadora do Núcleo de Educação Permanente (NEP/
CRFMA), Dra. Luciana Freitas, no Herbário Ático Seabra, no Campus da UFMA, e foi pautado
acerca da fundação e formação da entidade de
classe, localização no estado, serviços oferecidos ao profissional, proprietários de estabelecimentos e à sociedade, entre outros assuntos.
“Por meio desse contato, podemos, mesmo que nos anos iniciais da graduação, aproximar os futuros Farmacêuticos do Conselho de
Farmácia”, disse a coordenadora do NEP.

Nossos Endereços
SEDE
Rua Faveiros, Quadra. B, número 7
São Francisco - São Luís - MA
Fone: +55 (98) 2107-3850 / 2107-3851
Fax: +55 (98) 2107-3852
CEP: 65075-270 Segunda à Sexta.
Horário: 9h às 17h

Diretores do Crf Participam de
Reunião Geral
A Diretoria do CRF participou, em Brasília,
da LX Reunião Geral dos Conselhos Federal e
Regionais de Farmácia. O evento reuniu todos

os CRFs do país, onde foi discutido junto ao CFF,
questões sobre formação e capacitação do profissional, fiscalização, entre outros temas.

Subseção Balsas
Av. Catulo, 170 Equatorial Shopping
CenTer - 2º Piso - Sala 17
Fone: (99) 3541 3891
CEP: 65800-000 - Balsas-MA.
Segunda a sexta-feira
Horário: 14h às 18h
Seccional Imperatriz
Avenida Dorgival Pinheiro de Sousa, n.
1163, sala 01 – Centro - Imperatriz – MA
Fone/Fax: +55 (99) 3221-8981 e 32218989 - CEP: 65903-279
E-mail: crfma@crfma.org.br
Segunda a sexta-feira
Horário: 08h às 12h e das 14h às 18h
www. crfma.org.br
CRF Maranhão #Curta #Compartilhe #Comente
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