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Presidente do CRF/RO participou de Reunião com o
Prefeito de Alta Floresta e demais autoridades
O Presidente do Conselho
Regional de Farmácia Dr.
Rogelio Rocha se
deslocou ao Município de
Alta Floresta (dia 6/7)
para participar de uma
reunião com o Prefeito do
município (Carlos
Borges), Secretário
Municipal de Saúde
(Sidney Alves de
Carvalho), Presidente da
Câmara dos Vereadores
(Dario Moreira) porém o
mesmo não compareceu.
A reunião teve como
objetivo discutir a fala do
vereador Celso Vieira dos Santos na tribuna da Câmara Municipal dos Vereadores onde o mesmo
realizou várias acusações e ofensas infundadas à Farmacêutica Dra. Bruna Angelica Strunkis.
Participou da Reunião também a Dra. Bruna acompanhada de seus advogados. A reunião foi
muito produtiva, onde ficou claro o posicionamento da prefeito o qual entendi que a
farmacêutica desenvolve um ótimo trabalho na assistência farmacêutica no município e o
prefeito o Sr. Carlos Borges ficou de elaborar junto à seus assessores uma nota de esclarecimento
em apoio a verdade dos fatos ocorridos.
O Dr Rogelio afirma que o Conselho Regional de Farmácia não ficará inerte frente a qualquer
ofensa ao profissional farmacêutico no exercício de suas atribuições legais, o farmacêutico é um
profissional de saúde que em meio a pandemia tem demonstrado sua importância frente a saúde
pública do nosso país.
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O Vice-Presidente do CRF/RO Dr Eneias e a Advogada
do CRF RO Dra Andia participaram de Reunião na SEMA
em Ariquemes doméstica.
O Vice Presidente do CRF RO Dr
Eneias Rocha e a Advogada do CRF
RO Dra Andia Nara de Oliveira
Freitas participaram na manhã do
Dia 21 de Julho de uma Reunião
na Secretaria Municipal de Meio
Ambiente SEMA no Município de
A r i q u e m e s p a ra t rata r d e
Assuntos relacionados a
Autorização Ambiental
Simplificada das Farmácias e
Drogarias, os mesmos foram
re c e b i d o s p e l o S e c re tá r i o
Municipal de Meio Ambiente Vilmar Ferreira e o Diretor Executivo Hermenegildo Henrique
Soares.
O CRF RO agradece a SEMA de Ariquemes pela receptividade ao CRF RO e o acolhimento da
solicitação feita pelo CRF RO que irá beneficiar a Profissão Farmacêutica no Município de
Ariquemes.
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CRF/RO lança campanha
de parcelamento de
débitos
Parcelamentos em até 36 vezes e
descontos de até 99% sobre os juros e
multas
Interessados entrar em contato com o setor
de cobrança nos telefones: (69) 3224-2484,
(69 ) 3224-2488 e (69) 9 9917-7360
(Whatsapp), ou no e-mail cobranca@crfro.org.br
Para débitos que estão na justiça, entrar em
contato com o setor jurídico nos telefones:
(69) 3224-2484, (69) 3224-2488 e (69) 9 99177360 (Whatsapp), ou no e-mail juridico@crfro.org.br

NOTA TÉCNICA do CRF/RO
sobre atuação do
Farmacêutico no âmbito
da Estética e da
Acupuntura.
É evidente que o profissional farmacêutico
tem se aproximado cada vez mais no cuidado
ao paciente. Neste sentido, o Conselho
Federal de Farmácia (CFF) reconheceu e
regulamentou diversas atividades e
atribuições para assegurar e fortalecer a
atuação clínica do farmacêutico. A exemplo
Visite nosso site:

www.crf-ro.org.br

disto, temos as Resoluções nº 516/2009 do
CFF que define os aspectos técnicos do
exercício da Acupuntura na Medicina
Tradicional Chinesa como especialidade do
farmacêutico, a resolução nº 616/2015 do
CFF que define os requisitos técnicos para o
exercício do farmacêutico no âmbito da saúde
estética, ampliando o rol das técnicas de
natureza estética e recursos terapêuticos
utilizados pelo farmacêutico em
estabelecimentos de saúde estética e a
resolução nº 645/2017 do CFF que dá nova
redação aos artigos 2º e 3° e inclui os anexos
VII e VIII da Resolução/CFF nº 616/15,
abrindo um leque de possibilidades da
atuação farmacêutica dentro dos aspectos
legais.
Cumpre ressaltar que para a Organização
Mundial da Saúde (OMS) a Acupuntura está
entre as formas de Medicina Complementar,
considerada uma prática multiprofissional
que pode ser exercida por diversos
profissionais da área de saúde, com formação
e m n í v e l s u p e r i o r e m FA R M Á C I A ,
Biomedicina, Educação Física, Enfermagem,
Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina,
Odontologia e Psicologia, desde que a sua
at u a çã o s e j a re g u l a m e nta d a p e l o s
respectivos conselhos federais profissionais.
No tocante à estética a Organização Mundial
da Saúde (OMS) reconhece que os
profissionais que possuem autorização para
atuar na área são estéticos, médicos,
biomédicos, enfermeiros, FARMACÊUTICOS,
dentistas e fisioterapeutas.
Assim, em suma ressalta-se que a Acupuntura
e a Estética não são privativas de nenhuma
profissão e que qualquer notícia que verse de
modo contrário, é apenas mais uma FAKE
NEWS.
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Publicada a Resolução nº 688/2020 do CFF que estende
o prazo para parcelamento de débitos com descontos
de juros e multas
O Conselho Regional de Farmácia informa
que foi publicada a Resolução nº
688/2020 do CFF que prorroga até 31 de
dezembro de 2020, o prazo para
formalização do pedido de ingresso ao
PRF/CFF/CRF, estendendo ainda o prazo
previsto no artigo 3º, § 1º, da
Resolução/CFF nº 533/10, que prevê
redução progressiva sobre os juros de
acordo com o número de parcelas, aos
débitos não pagos até dezembro de 2018.
Destacamos para o fato de que esta
Resolução tem vigência até o dia
31/12/2020. Portanto, este é o momento
para parcelar os débitos com descontos
de juros e multas. Ressaltamos ainda que a Resolução abrange tanto pessoa física quanto pessoa
jurídica.
Os débitos posteriores a dezembro de 2018 poderão ser parcelados, porém sem os descontos
previstos na Resolução.
·

Para levantamento de débitos em fase administrativa, entrar em contato com o setor de
cobrança nos telefones: (69) 3224-2484, (69) 3224-2488 e (69) 9 9917-7360 (Whatsapp),
ou no e-mail cobranca@crf-ro.org.br

·

Para levantamento de débitos em fase executiva (judicial), entrar em contato com o setor
jurídico nos telefones: (69) 3224-2484, (69) 3224-2488(69) e 9 9917-7360 (Whatsapp), ou
no e-mail juridico@crf-ro.org.br

Atenciosamente,
DIRETORIA DO CRF/RO
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Presidente do CRF/RO, Dr. Rogelio Rocha Barros, deu
posse à administradora, Natália Mendonça Ferreira.
Presidente do CRF/RO, Dr. Rogelio Rocha
Barros, deu posse à administradora, Natália
Mendonça Ferreira. O ato foi conduzido pelo
Presidente, que em nome da Diretoria,
desejou boas vindas à nova administradora da
Autarquia.

Reunião com Comissão de Ética

Na tarde de hoje estiveram reunidos no Conselho Regional de Farmácia os novos membros da
Comissão de Ética.
O Dr Rogelio (Presidente do CRF/RO) deu as boas vindas aos membros da Comissão e comentou
sobre a importância da Comissão de Ética frente as atribuições da entidade em garantir o
cumprimento do exercício da profissão respeitando os preceitos legais e éticos.
A comissão é formada pelo Dr. João Gabriel (Presidente da Comissão), Dra. Neuza Biguinati e Dra.
Tamara Martins.
Visite nosso site:

www.crf-ro.org.br
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CRF/RO atende Ofício do Ministério Público e realiza
visita no Município de Buritis
Nos dias 15 e 16 de Julho
de 2020, o Vice Presidente
do Conselho Regional de
Farmácia Dr. Enéias Rocha
esteve no Município de
Buritis juntamente com o
Farmacêutico Fiscal Dr.
Ro d r i g o N u n e s p a ra
atender um Oficio do
Ministério Público.
Na oportunidade o Vice
Presidente se reuniu com a
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Vigilância Sanitária do município para tratar de assuntos de interesse da Profissão Farmacêutica,
os mesmos foram recebidos pelo Coordenador da Vigilância Sanitária Municipal Natalino José de
Meira Silva e pela Agente Alcione Bezerra de Oliveira.
Além disso o Vice Presidente do CRF RO Dr. Eneias Rocha que e o Supervisor da Fiscalização fez a
entrega e explanação da Ficha Orientativa sobre a Adequação de Escrituração junto ao SNGPC em
todas as Farmácias e Drogarias do Município de Buritis.
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