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CRIAMOS A SEMANA 

DO FARMACÊUTICO!

REPLETA DE ATIVIDADES

E PALESTRAS PARA VOCÊ.

INAUGURADA SECCIONAL 

DO NOROESTE! 
A NOSSA LUTA 

PERPETUOU 

O DIREITO DO 

FARMACÊUTICO!



DIRETORIA

Dra. Marisol Dominguez Muro 

Presidente - CRF-PR

Farmacêutica na área de 

Análises Clínicas.

Dr. Dennis Armando Bertolini 

Vice - Presidente - CRF-PR

Farmacêutico na área de 

Ensino e Pesquisa.

Dr. Arnaldo Zubioli 

Diretor Tesoureiro - CRF-PR

Farmacêutico na área de 

Ensino e Pesquisa.

Dra. Mirian Ramos Fiorentin 

Diretora Secretária Geral - CRF-PR

Farmacêutica na área de 

Serviço Público.
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palavra da

A como Transparência 
Compromisso

ostrar e comprovar de maneira 

clara todas as ações do Conselho Me como é feita a administração 

dos gastos do CRF-PR é um compromisso desta 

gestão. Mostraremos nas páginas a seguir algumas 

ações importantes que a Diretoria, Conselheiros e 

Membros das Comissões Assessoras do CRF-PR 

estão realizando em favor da profissão. 

O Conselho promoveu cursos, fóruns, 

seminários e palestras em todas as regiões do 

Paraná, levando conhecimento e atualização 

profissional a um número recorde de 

farmacêuticos.

 Sempre acreditamos que com 

determinação, dedicação e trabalho em equipe é 

possível vencer qualquer desafio. Isso tudo nos faz 

sentir orgulho de ser farmacêutico!
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Nossa Luta 

manutenção dos vetos do Projeto de Lei do Ato 

Médico assegurou os direitos dos profissionais Ade saúde e dos  de: 

Está é a valorização pelo Governo Federal do trabalho 

da equipe multiprofissional na saúde.

O CRF-PR apoiou as manifestações em todo o Paraná 

e esteve presente junto com o CFF no Congresso Nacional 

nas Votações dos Vetos (último dia 20/08/2013).

 FARMACÊUTICOS

1º Continuar realizando o laudo do diagnóstico 

laboratorial das doenças, por exemplo: classificação das 

leucemias;

2º Acupuntura;

3º Evolução na prescrição farmacêutica.

A

A NOSSA LUTA PERPETUOU O 

DIREITO DO FARMACÊUTICO!

MAS CUIDADO, A GUERRA AINDA

NÃO ACABOU! 

Manifestação em Curitiba - 08/08/2013

Foto: Gabriel Scussel

Manifestantes em frente à Assembleia Legislativa do Paraná - 08/08/2013

Foto: Gabriel Scussel
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Para você 

SECCIONAL DO NOROESTE JÁ FEZ 
500 ATENDIMENTOS

Com sede em Umuarama, Seccional beneficia 45 municípios da região

esde junho, farmacêuticos da região Industrial e Agrícola de Umuarama, José Celso Zolim, o 

Noroeste do Estado já contam com uma Coordenador do Curso de Farmácia da Universidade DSeccional do CRF-PR. Esta sede foi Paranaense, Dr Emerson Luiz Botelho, o Diretor da 12ª 

viabilizada devido o grande número de profissionais na Regional de Saúde (RS), Dr Arecídio Cassiano Júnior, a 

região, lembrando que a UNIPAR- Universidade Presidente do Conselho Municipal de Saúde, Luci Aparecida 

Paranaense - atualmente, é a instituição que mais forma Borella, a Secretária Municipal de Mariluz, Ângela Maria de 

farmacêuticos no Paraná. A seccional disponibiliza os Almeida Nogueira, o vereador Toninho Comparsi, o vereador 

mesmos serviços que na Sede, entre os quais, processo de Jones Vivi, a enfermeira Júlia Yoshie Kobo Takeshida – 

ingresso e baixa de Responsabilidade Técnica, inscrição de representando o Coren, o Chefe da Vigilância em Saúde da 

Pessoa Física e Pessoa Jurídica, comunicados de ausência, 12ª Regional de Saúde, Dr Flávio Posseti, Dr Amando Cerci – 

parcelamento de dívidas, segunda via de documentos e Farmacêutico da 12ª RS, o Diretor Geral do Campus Unipar – 

outros. Umuarama, Dr Niveo Ouvires dos Santos, Dra Irinéia Paulinia 

A farmacêutica Dra. Marina Gimenes foi nomeada Bareta – Diretora da Unipar e ex Conselheira do CRF-PR, Dra 

coordenadora da Seccional, e a farmacêutica Dra Gillyane Valdete Esperandio – Chefe da 12ª RS, Dr Nilson Manduca – 

Rocatto é assessora responsável pelo atendimento no local. Chefe da Divisão em Saúde da 12ª RS, o Chefe da Vigilância 

No último dia 03 de agosto, aconteceu a Sanitária da 12ª RS, Dr Hildacir Staut, além dos Diretores do 

inauguração oficial da Seccional que mobilizou autoridades e CRF-PR - Dra. Marisol Dominguez Muro, Dr. Dennis Armando 

farmacêuticos locais. Prestigiaram a inauguração o Prefeito Bertolini, Dra. Miriam Ramos Fiorentin e Dr. Arnaldo Zubioli - 

Municipal, Moacir Silva, o Secretário Municipal de Saúde, o vice presidente do CFF, Dr Valmir de Santi e o conselheiro Dr 

Luiz Alberto Haiduk, o presidente da Associação Comercial, Maurício Portela.
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Inauguração Oficial da Seccional Noroeste com sede em Umuarama: 1.000 profissionais cadastrados nos 45 municípios da região serão 

beneficiados. Até então, a seccional mais próxima localizava-se em Maringá, a 150 km de Umuarama.

Funcionamento - 
13º andar, Ed. Itália - Umuarama. O horário de funcionamento é das 13h às 17h, de segunda a quinta-feira.

A nova seccional está instalada na Avenida Presidente Castelo Branco, 3.806, sala 1302, 



Valorizando o Farmacêutico 

CRF-PR NAS ONDAS DO RÁDIO

SERVIÇOS CRF-PR 
AGORA SEM SAIR DE CASA!

Os informativos levam dicas de saúde para a população

CRF-PR lançou uma campanha permanente de valorização profissional em diversas Rádios do 

Paraná. O objetivo é apresentar à população as várias áreas de atuação da Farmácia e fortalecer a Oimagem do farmacêutico como profissional essencial à promoção da saúde.

 Os programas são transmitidos nas principais rádios do Estado e com maior alcance, atingindo, assim os 

399 municípios, sendo veiculados nas segundas, terças e quartas-feiras, sempre na primeira semana do mês. 

Participe enviando temas a serem explorados. Mande sua sugestão para: imprensa@crf-pr.org.br

O

É HORA DA DICA!!!

O FARMACÊUTICO 

EXPLICA!!!

gora você não precisa mais se deslocar até uma seccional ou sede do CRF-PR para realizar serviços 

e procedimentos do Conselho. A
Através do site já é possível acessar formulários e requerimentos de forma rápida e prática, que 

posteriormente deverão ser enviados via correio ao CRF-PR.

Esta é mais uma facilidade que o CRF-PR oferece aos Farmacêuticos!

CLIQUE   E ACESSE www.crf-pr.org.br erviços  S (veja imagem acima)
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CRF-PR em Ação 

VOCÊ SABIA QUE O 
SETOR FARMACÊUTICO 

EVOLUIU? E VOCÊ É 
PARTE DESTA HISTÓRIA!
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FARMACÊUTICO

os ú lt imos meses  o  setor  

farmacêutico evoluiu, e você NFarmacêutico, faz parte deste 

processo. Foram melhorias que ampliaram a nossa atuação, 

regulamentaram algumas áreas, ações que proporcionaram 

aprimoramento e atualização, ações de apoio às causas que 

garantem a saúde da população, mas principalmente 

reforçamos que a atuação do Farmacêutico faz toda a 

diferença. Veja:

N

Passa a ser obrigatório o fornecimento de Bulas para os Medicamentos Manipulados - Aprovação do 

Projeto de Lei 808/2011

Novas Diretrizes do Ministério da Saúde para os exames do SUS de Citopatologia (Portaria Nº 1.504, 

de 23 de Julho de 2013)

Aprovação das Leis Estadual e Municipal de Curitiba sobre o descarte de medicamentos; (Lei nº 

17.211 de 03 de julho de 2012)

Farmacêutico na Estética (Resolução nº 573/2013)

Aplicação de vacinas  (Resolução nº 574/2013 CFF) 

Aproximação com as Prefeituras do Paraná – Criação da Cartilha do Serviço Público para os Gestores 

Municipais

Cursos de Administração e Antibioticoterapia em todo o Estado, em parceria com o Conselho Federal 

de Farmácia;

Aproximação dos Estudantes de Farmácia (CRF-PR Junior) em todo o Estado;

Maior transparência nos gastos, incluindo prestação de contas no site do CRF-PR e Informativos

Implantação de duas seccionais (Sudoeste e Noroeste) demandados de CRF-Itinerantes;

Fiscalização realizou operações em parceria com outros órgãos como Polícia Federal e Receita 

Federal;

Ampliação da fiscalização em Farmácias aos domingos;

Maior investimento em marketing: Revista bimestral, campannhas em bus door, rádio e outros;

Capacitação para Farmacêuticos das Prefeitura do Estado

Inspeções e entrega de relatório de fiscalização ao Ministério Público sobre a situação das farmácias 

das Unidades Básicas de Saúde;

Aproximação e desenvolvimento de campanhas com os Conselhos de Farmácia do Sul;
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CRF-PR em Ação 

Troca de experiências com outros conselhos em busca de parcerias (Ex. Convênio com o CREA-PR para 

otimização dos serviços de fiscalização dos dois conselhos);

Criação do Grupo de Indicadores Farmacêuticos para fazer pesquisa e levantar dados sobre a profissão 

farmacêutica;

Criação da Comissão de Estética;

Mobilização e convencimento dos Deputados Estaduais para posicionamento contrário ao Projeto de Lei 

das Lojas de Conveniência, uma vez que a Secretaria Estadual de Saúde editará nova regulamentação sobre o tema 

amplamente discutida em consulta pública;

Promoção de Grupo de estudos em Curitiba, Maringá e Campo Mourão, ocorrendo um encontro por mês.

Campanha de vacinação (H1N1) para os farmacêuticos na sede do CRF-PR com plano de ampliação;

Parcerias em palestras com as Empresas Equilibra, Capacitare, Sanofi, Soft Pharma, Qualimaster, União 

Química, na promoção de palestras sobre os mais diversos assuntos relacionados às áreas de atuação do 

farmacêutico em Curitiba e Seccionais. Mais de 50 palestras; 

Campanhas de Orientação à população na Capital e em diversas cidades do interior, sobre temas diversos: 

Uso racional de Medicamentos, Saúde do Idoso, Dia Internacional da Mulher, Dia de combate a hipertensão, dia 

mundial da diabetes, dia mundial do doador de sangue entre outros assuntos. Mais de 80 campanhas totalizando 

Capital e Interior nesses últimos anos. - Seminários e Simpósios de Atualização nas áreas de Indústria Cosmética, 

Indústria Farmacêutica, Farmácia Hospitalar, Análises Clínicas. Incluindo o I Fórum Sul Brasileiro de Análises 

Clínicas. 

Semana do Farmacêutico - 

Seminário Paranaense de Farmacêuticos  - 

Consulte a agenda completa de Cursos e Eventos em 

23 a 27 de setembro de 2013

25 e 26 de outubro de 2013

www.crf-pr.org.br. 

Próximos eventos:

Vem aí:1º Semana do Farmacêutico 
velejar por novos mares da profissão

Criamos a semana do Farmacêutico para você! Vamos comemorar o 

 celebrado em  25 de setembro.

Dia 

Internacional do Farmacêutico

Lançar novos olhares para a Profissão Farmacêutica, esta é proposta da 

, que será realizada de . Repleta de 

atividades como palestras (algumas áreas abordadas: Análises Clínicas e outras), 

minicursos, e demais atrações, a semana lança um desafio para Farmacêuticos e 

acadêmicos: olhar a profissão com novas perspectivas e explorá-la a partir de novos 

horizontes. Quer descobrir como? Este é o convite para todos os farmacêuticos. 

Nas Seccionais também haverá novidades! Participe!

1ª 

Semana do Farmacêutico 23 a 27 setembro de 2013

 profissão farmacêutica
 

Como velejar para alcançar novos mares na  
 

mais informações:www.crf-pr.org.br
VOCÊ NÃO PODE FICAR DE FORA
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De que forma é feita a gestão dos gastos do CRF-PR? 
Os Farmacêuticos perguntaram e a Diretoria respondeu.

e forma rápida e direta a Diretoria do CRF-PR respondeu às indagações dos Farmacêuticos quanto aos gastos do 

Conselho, suas despesas com Conselheiros, Comissões e estrutura.D
Quanto ganha um Conselheiro? E os Diretores?

Diretoria:

Então eles não recebem nenhum incentivo financeiro?

Diretoria:

>> Para leitura da deliberação na íntegra consultar o site do CRF-PR (www.crf-pr.org.br – link Deliberações) 

Mas e o Conselheiro que exerce algum trabalho na mesma cidade em que mora? Por exemplo: O Conselheiro que mora em 

Maringá e faz alguma atividade pelo CRF-PR na mesma cidade, não recebe diária?

Diretoria:

Existe alguma exceção?

Diretoria:  

Diretoria:

 Os Conselheiros e Diretores (Presidente, Vice Presidente, Tesoureiro e Secretário) não recebem salário. O trabalho por 

eles desenvolvidos é sem remuneração financeira, portanto, cada farmacêutico eleito precisa se reestruturar, readequar o seu 

tempo durante o mandato para exercer suas atividades no Conselho, sem prejuízo de sua vida profissional. Vários Diretores e 

Conselheiros contratam profissionais para substituí-los nos momentos em que estão se dedicando ao Conselho.

 Em se tratando de salário, não! Porém quando os Conselheiros, membros de Comissões e Diretores excutam algum 

compromisso em nome do CRF-PR, há uma diária para custear suas despesas (alimentação, deslocamento, hospedagem), 

referendada pela *Deliberação CRF-PR nº 806/2013*. Resoluções CFF nº 462 e 469/2007 e Lei Federal nº 11.000/2004.

*DELIBERAÇÃO CRF-PR N.º 806/2013 - Delibera acerca da verba de representação, disciplina o pagamento de diárias, jetons e 

ressarcimento de despesas pelo CRF-PR e dá outras providências.

Art. 1º Não será pago aos dirigentes do Conselho Regional de Farmácia qualquer valor a título de verba de representação.

Art. 2º É garantido aos Conselheiros do Conselho Regional de Farmácia a percepção de jeton no valor de R$ 115,06 (cento e quinze reais e 

seis centavos), desde que convocados e efetivamente presentes às reuniões plenárias ordinárias e extraordinárias da Entidade e 

diretoria.

Art. 4º - Os Conselheiros, Diretores, Coordenadores Regionais, Funcionários do CRF-PR e convidados da Diretoria farão jus à percepção 

de diárias para ressarcimento de despesas extraordinárias com pousada, alimentação e locomoção, na conformidade desta Deliberação, 

quando convocados ou designados para representarem o órgão e houver deslocamento da sede do serviço ou cidade de origem do 

beneficiário.

 Não, o Conselheiro ao executar algum trabalho pelo CRF-PR na mesma cidade, o faz dedicar seu tempo sem nenhum 

retorno financeiro.

Porém, no dia em que ocorre a Reunião Plenária do CRF-PR (Reunião mensal 

que dura 08 horas),todos  os Conselheiros recebem jeton, no valor de R$ 115,06, de acordo com a Deliberação nº 806/2013 – Art. 

2º. (acima especificado)

 O Conselheiro Federal desenvolve suas atividades em Brasília, e assim como os Conselheiros regionais, também são 

convocados a participarem das Reuniões Plenárias mensais, e suas despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação são 

custeadas pelo Conselho Federal de Farmácia, conforme Resolução CFF nº 469/2007. O Conselheiro Federal também não recebe 

salário.

 Todos os gastos do CRF-PR estão disponíveis no site (www.crf-pr.org.br) no link Transparência. Acesse e acompanhe a 

prestação de contas do CRF-PR  mês a mês.

Este é o  desta Gestão: 

Em relação ao pagamento de diária, não.

Esclarecido os gastos com os Conselheiros e Comissões, como é que os CRF'S administram o dinheiro de nós Farmacêuticos?

Diretoria:

COMPROMISSO TRANSPARÊNCIA!

D


