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FALA DA DIRETORIA
A Diretoria do Conselho Regional de Farmácia de Rondônia,
eleita para o biênio 2020/2021, a
qual tomou posse em 1º de maio,
teve como grande missão assumir
a instituição em meio à pandemia
da Covid-19. Por ser uma entidade
que tem como princípios basilares
a fiscalização do exercício profissional, não medimos esforços para
manter a fiscalização atuante em
prol do acesso seguro aos medicamentos pela sociedade.
A pandemia nos mostrou o
quanto os profissionais de saúde são importantes no contexto
da saúde pública em nosso País
e os profissionais farmacêuticos
ficaram em total evidência no enfrentamento da pandemia em diferentes frentes, como conscientizando para o uso racional de

medicamentos, à frente de laboratórios ou mesmo nas drogarias
realizando o diagnóstico laboratorial da Covid-19.
A Diretoria em meio à pandemia
manteve acesso aos serviços prestados pela entidade para garantir
à sociedade profissionais regularizados e prontos para o enfrentamento deste considerado um dos
maiores males para a humanidade.
Diante do que vimos em 2020,
temos a certeza do crescimento da profissão farmacêutica em
nosso Estado em 2021 com o trabalho que vem sendo realizado
com muito amor.
Desejamos a todos os colegas
um final de ano repleto de realizações e um 2021 abençoado para
nossa profissão.

Diretoria do CRF-RO
Rogelio Rocha Barros (Presidente)
Enéias Marcelino da Rocha (Vice-Presidente)
Celina Aparecida Bertoni Lugtenburg (Tesoureira)
Simone Ferro Ribeiro (Secretária-Geral)

Posse da nova Diretoria aconteceu em 30 de abril em
cerimônia restrita
Em cerimônia restrita a conselheiros regionais e federais, em virtude da pandemia
da Covid-19, a nova Diretoria do Conselho Regional de Farmácia de Rondônia (CRF-RO)
tomou posse em 30 de abril, em Porto Velho,
com mandato iniciando em 1º de maio, para o

biênio 2020/2021.
Compõem a nova Diretoria, os conselheiros
regionais Rogelio Rocha Barros (presidente),
Enéias Mercelino da Rocha (vice-presidente),
Simone Ferro Ribeiro (secretária-geral) e Celina Aparecida Bertoni Lugtenburg (tesoureira).

Diretoria eleita do CRF-RO destaca ações para o biênio
2020/2021 e atuação do farmacêutico no diagnóstico
da Covid-19
Antes mesmo de tomar
posse, membros da Nova Diretoria eleita do Conselho Regional de Farmácia de Rondônia (CRF/RO) participaram no
dia 30 de março do programa
Sala de Opinião, transmitido
pelo SBT Vilhena, com reprise
na Rede TV Rondônia. Eles falaram sobre as ações que seriam realizadas na gestão que
iniciaria dia 1º de maio para o
biênio 2020/2021. O diretor-presidente Rogelio Rocha

Barros, juntamente com Celina
Lugtenburg,
diretora-tesoureira, falaram também sobre o
momento em que estávamos
vivendo com a pandemia do
Novo Coronavírus.
Como gerente do setor de
Biologia Médica do Laboratório Central de Saúde Pública de
Rondônia (Lacen), Celina destacou a importância do farmacêutico no diagnóstico laboratorial e explicou como tem
funcionado o fluxo de exames

no laboratório, enquanto o Rogelio ressaltou as diversas áreas de enfrentamento do farmacêutico na linha de frente
dessa pandemia e, principalmente, a pesquisa por protocolos farmacológicos no tratamento da Covid-19.
Os diretores também comentaram sobre ética profissional e a responsabilidade que
cada profissional tem em zelar
pela moral e ética da profissão e
cuidados com as redes sociais.
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AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL SIMPLIFICADA
É TEMA DE REUNIÃO DO VICEPRESIDENTE DO CRF-RO EM ARIQUEMES

PRESCRIÇÃO ELETRÔNICA
É ASSUNTO DE REUNIÃO
ENTRE PRESIDENTES DO
CRF-RO E CREMERO

PRESIDENTE
DO CRF-RO
NO
PROGRAMA
SALA DE
OPINIÃO
Assuntos importantes foram abordados pelo presidente do CRF-RO, Rogelio Barros,
ao participar, em junho, do
Programa Sala de Opinião. Na
pauta estavam temas, como
automedicação e a importância do farmacêutico como
profissional de saúde no enfrentamento à pandemia do

Novo Coronavírus,
As ações do Conselho nos
dois primeiros meses de gestão também foram citadas,
assim como as campanhas de
doação de Sangue, Uso Racional de Medicamentos, Sinal
Vermelho contra a violência
doméstica contra a mulher,
Doação de alimentos durante

a pandemia e de Valorização
da Profissão Farmacêutica.
Rogelio Barros enfatizou
que a Diretoria não tem medido esforços, mesmo em meio
à pandemia, para promover
ações que valorizem a profissão, garantam a ética profissional e que possam contribuir com a sociedade.

O vice-presidente do CRF-RO, Enéias Rocha, participou em 21 de julho, acompanhado da advogada do Conselho, Andia Nara de
Oliveira Freitas, de uma reunião na Secretaria
Municipal de Meio Ambiente (Sema) de Ariquemes para tratar de assuntos relacionados
à Autorização Ambiental Simplificada das Far-

mácias e Drogarias. Eles foram recebidos pelo
secretário municipal Vilmar Ferreira e o diretor
executivo Hermenegildo Henrique Soares.
Na ocasião, o vice-presidente agradeceu
pela receptividade e acolhimento da solicitação feita pelo CRF-RO em beneficio da profissão farmacêutica no município.
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A convite do presidente do
Conselho Regional de Medicina de Rondônia (Cremero), o
presidente do CRF-RO, Rogelio Barros, participou no mês
de junho de reunião para tratar da prescrição eletrônica.
O projeto da prescrição
eletrônica é fruto de ações
conjuntas do CFM com o CFF
e o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI)
que viabilizam o trâmite de
documentos digitais seguros,
como prescrições e atestados
médicos para fins laborais.
A reunião teve como objetivo traçar estratégias para
implantação do projeto em
Rondônia. Rogelio Barros esclareceu que a parceria entre
as instituições no planejamento e execução do projeto visa
reforçar a relação médico/
farmacêutico na garantia do
acesso e uso seguro dos medicamentos.

O presidente do Conselho
Regional de Farmácia, Rogelio Rocha, reuniu-se no mês
de julho, no município de Alta
Floresta, com o prefeito Carlos Borges; e o secretário municipal de Saúde, Sidney Alves de Carvalho, para discutir
a fala do vereador Celso Vieira dos Santos, na tribuna da
Câmara Municipal, quando o
mesmo fez várias acusações

e ofensas infundadas contra a
farmacêutica Bruna Angélica
Strunkis. A farmacêutica Bruna também participou da reunião, acompanhada de seus
advogados.
Na ocasião o prefeito destacou o importante trabalho
desenvolvido pela farmacêutica Bruna na assistência farmacêutica do município. Uma nota
de esclarecimento também foi

emitida posteriormente.
Rogelio afirmou que o
Conselho Regional de Farmácia não ficará inerte frente a
qualquer ofensa ao profissional farmacêutico no exercício de suas atribuições legais,
ressaltando que se trata de
um profissional de saúde que
em meio à pandemia tem demonstrado sua importância
frente à saúde pública do País.
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PRESIDENTE DO CRF-RO
REÚNE-SE COM O PREFEITO
DE ALTA FLORESTA PARA
TRATAR DE OFENSAS CONTRA
FARMACÊUTICA

Atendendo a ofício do Ministério Público do Estado, o
vice-presidente do Conselho
Regional de Farmácia, Enéias
Rocha, que é supervisor da
Fiscalização do CRF-RO, esteve nos dias 15 e 16 de junho
no município de Buritis, juntamente com o farmacêutico
fiscal Rodrigo Nunes, para tratar de assuntos da profissão
farmacêutica no município.
Na oportunidade, o vice-presidente se reuniu com

representantes da Vigilância
Sanitária municipal, sob a coordenação de Natalino José
de Meira Silva; e a agente Alcione Bezerra de Oliveira.
Enéias Rocha aproveitou
para entregar e explicar em
todas as farmácias e drogarias de Buritis como funciona a Ficha Orientativa sobre
a Adequação de Escrituração
junto ao Sistema Nacional de
Gerenciamento de Produtos
Controlados (SNGPC).

CRF-RO
REALIZA
VISITA
TÉCNICA
AO
MUNICÍPIO
DE BURITIS

COMISSÃO PARLAMENTAR
VAI DISCUTIR ASSUNTOS DE
INTERESSE DA PROFISSÃO

Reunião busca respeito aos preceitos legais e éticos
O Presidente do CRF-RO, Rogelio Barros reuniu-se no mês de julho com os membros de
várias comissões com o intuito de destacar a importância de cada uma. A primeira foi com a
Comissão de Ética, que visa garantir o cumprimento do exercício da profissão respeitando os
preceitos legais e éticos.
A comissão é formada pelos farmacêuticos João Gabriel (presidente), Neuza Biguinati e
Tamara Martins.

indução à compra de medicamentos sem comprovação da
eficácia. Destaque também foi
dado à correta aplicação dos
recursos, no valor de R$ 240
mil, repassados anualmente
pelo Conselho Federal (CFF)
para reforçar a fiscalização no
Estado.

missões de Farmácia Comunitária, Análises Clínicas, Farmácia Clínica e de Ensino.
O relatório da fiscalização
realizada no mês de setembro, um total de 775, das quais
182 foram em estabelecimentos farmacêuticos de Porto
Velho, assim como a aprovação das contas do CRF relativas ao terceiro trimestre de
2020, também fizeram parte
da pauta.

A pauta foi aberta com a
apresentação do impacto do
reajuste salarial concedido
aos servidores do Conselho
para este ano, seguindo com
Ainda na reunião, o via aprovação da proposta orce-presidente do Conselho,
çamentária
para
2021.
Na abertura da sessão, o
Enéias Marcelino da Rocha,
presidente Rogelio Barros desAlém da criação e aprova- alertou que durante a pandetacou a fiscalização do exercí- ção dos membros da Comis- mia da Covid-19 foram dobracio profissional como uma das são Parlamentar, também foi dos os prazos para inscrição
importantes ações do CRF-RO, deliberada na Plenária a com- de farmacêuticos e de novas
com foco na ética e disciplina, posição do Grupo Técnico de empresas até a extinção do
para combater, por exemplo, a Estética em Saúde e das Co- Decreto de Calamidade.

COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES

MELHORIA
DOS
SERVIÇOS DE
ANÁLISES
CLÍNICAS EM
PAUTA
A realização de eventos
que possam contribuir com a
melhoria dos serviços de análises clínicas, entre outros assuntos de interesse dos profissionais farmacêuticos do
Estado, estiveram em discussão no dia 12 de novembro,
na sede do Conselho Regio-

nal de Farmácia do Estado
de Rondônia (CRF-RO), em
Porto Velho, durante reunião
do presidente Rogelio Rocha
Barros e o vice-presidente
Enéias Marcelino da Rocha
com os membros da Comissão de Análises Clínicas: Paulo José Giroldi, Marcela Cris-

tina de Souza Silva e Rosiane
de Souza Soares.
Esta foi a primeira reunião
de alinhamento da Diretoria
do CRF-RO com a Comissão,
cuja composição ocorreu na
8ª Sessão Plenária de 2020,
em 30 de outubro.

Parlamentar
Anny Gracielly Horeay

Farmácia Clínica
Luanda Dantas Meireles

Jackson Breda

Núbia Aparecida Marinho Inácio

Karla Leite Brunoro

Nilson Lopes Soares Júnior

Keila Lidiane Fouz Grotto

Farmácia Comunitária
Elizandro Miranda

Análises Clínicas
Paulo José Giroldi

Abidá Vieira de Souza

Marcela Cristina de Souza Silva

Vaniu Barros Cavalcante Júnior

Rosiane de Souza Soares

Grupo Técnico de Estética e
Saúde
Ilma Elizabeth

Keila Lidiane Fouz Grotto
Ensino
Nidiane Dantas Reis Prado
Rosicler Bauduino Nogueira
Vera Lucia Matias Gomes Geron

Aldeíza Santos
Thayrine Campana
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COMISSÃO
DE ÉTICA

O Conselho Regional de
Farmácia do Estado de Rondônia (CRF-RO) aprovou em
sua 8ª Sessão Plenária do ano,
em 30 de outubro, a criação
da Comissão Parlamentar,
que tem como objetivo fazer
gestão junto aos parlamentares de Rondônia sobre assuntos de interesse da classe
farmacêutica que não são de
competência do sindicato. Na
ocasião também foi aprovada
a indicação de membros da
comissão.

AVANÇOS E PERSPECTIVAS
DA FARMÁCIA COMUNITÁRIA
cina é um estabelecimento aberto ao público
onde se efetua a cedência de medicamentos
e outros produtos de saúde e onde se prestam serviços de saúde. Está entre o principal
objetivo desta área da assistência farmacêutica a dispensação de forma humanizada de
produtos (medicamentos, cosméticos, correlatos) em condições que possam minimizar
os riscos do uso dos medicamentos e que
permitam a avaliação dos resultados clínicos,
podendo assim, reduzir os riscos associados
aos mesmos.

CRF ALINHA DIRETRIZES PARA
MELHORIA DO ATENDIMENTO DA
FARMÁCIA CLÍNICA

Responsáveis pela Comissão de Farmácia
Clínica, uma das especializações cada vez mais
procuradas e valorizadas pelo mercado da saúde, os farmacêuticos Luanda Dantas Meireles,
Núbia Aparecida Marinho Inácio e Nilson Lopes Soares Júnior, reuniram-se no dia 19 de novembro com o presidente do CRF-RO Rogelio

Rocha, ocasião em que foram discutidas ações
para a melhora da assistência farmacêutica nesta importante área em Rondônia.
A farmácia clínica é uma área em plena expansão em hospitais, farmácias, drogarias e indústrias farmacêuticas, com foco na saúde e
qualidade de vida dos pacientes.

Com uma pauta contendo 17 itens, entre
deliberações sobre inscrições remidas e de
pessoas física e jurídica, entre outras, o Conselho Regional de Farmácia de Rondônia (CRF-RO) aprovou em sua 9ª Sessão Plenária, no dia
20 de novembro, a composição da Comissão
de Farmácia Hospitalar, uma das áreas do curso de Farmácia, que tem entre seus objetivos
garantir o uso seguro e racional dos medicamentos prescritos e responder à demanda de
medicamentos dos pacientes hospitalizados.
Foram aprovados os nomes dos farmacêu-

ticos Kadimo Luann Gomes Rodrigues Paulino, André Nobre do Nascimento da Silva e
Adriana Painko Castiel Fernandes.
Devido ao aumento de casos da Covid-19, a
maioria dos conselheiros participou de forma
virtual, assim como a secretária-geral Simone
Ferro, estando presentes na Sala de Reuniões
do CRF, o presidente Rogelio Rocha Barros, o
vice-presidente Enéias Marcelino da Rocha, a
tesoureira Celina Bertoni, o conselheiro João
Dias Júnior e o suplente Adelmo Clementino
da Rocha.
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Os avanços e as perspectivas da Farmácia Comunitária estiveram em discussão no dia 13 de
novembro, na sede do CRF-RO, em Porto Velho, em reunião do presidente Rogelio Rocha
e o vice-presidente Enéias Marcelino da Rocha
com os integrantes da Comissão que trata sobre o assunto no Conselho, os farmacêuticos
Elizandro Miranda, Abidá Vieira de Souza e
Vaniu Barros Cavalcante Júnior para realinhamento da assistência farmacêutica no Estado.
A Farmácia Comunitária ou Farmácia de Ofi-

NOVOS MEMBROS DA
COMISSÃO DE FARMÁCIA
HOSPITALAR DO CRF-RO

PRESIDENTE DO CRF-RO REPRESENTA
REGIÃO NORTE EM COMISSÃO

Na ocasião também foram
aprovados pelo menos 12 encaminhamentos ao Conselho Federal (CFF) para que posteriormente sejam implementados no
Conselho Federal e nos Regionais, conforme a necessidade.

CRF-RO
PARTICIPA DE
OPERAÇÃO
DA POLÍCIA
CIVIL PARA
APURAR
TRÁFICO DE
MEDICAMENTOS

Em reunião no dia 1º de dezembro
com os membros da Comissão Parlamentar, os farmacêuticos Anny Gracielly
Horeay, Jackson Breda e Karla Leite Brunoro, o presidente do CRF-RO Rogelio
Barros tratou de assuntos relevantes da
profissão com vistas à melhoria da assistência farmacêutica em Rondônia. Também integra a comissão a farmacêutica
Keila Lidiane Fouz Grotto.
Seguindo todas as medidas de com-

bate e controle da Covid-19, o presidente do CRF-RO procurou se reunir
com todos os membros de Comissões
do Conselho de Farmácia rondoniense
visando maior aproximação e, com isto,
melhor alinhamento das ações com
foco sempre no avanço da assistência
farmacêutica, uma das quatro áreas da
saúde mais antigas. As outras três são
a medicina, enfermagem e odontologia.

Da esquerda para a direita estão Dr
Enéias, Dr Josemario Pedro da Silva
(presidente do CRF-CE), Dr Walter João
(presidente do CFF) e Dr Rogelio

Em cumprimento a mandados de busca e apreensão a Polícia Civil de Rondônia realizou no
dia 30 de novembro, através da
delegacia de Ouro Preto do Oeste, operação para apurar possível tráfico de medicamentos, em
Ouro Preto e Ji-Paraná. A ação
contou com o apoio do Conselho Regional de Farmácia do Estado de Rondônia (CRF/RO), por
meio do conselheiro regional Je-

ferson Salvi, que foi contactado
para esclarecimentos.
Segundo as investigações,
um ex-funcionário de uma grande rede de farmácia e um representante de uma empresa de
distribuição de medicamentos
estariam desviando substâncias
de uso controlado e realizando
compras irregulares em nome
da farmácia para possível revenda em “mercado paralelo”. Tal
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Ao participar do VI Encontro Nacional de Presidentes dos
Conselho de Farmácia, realizado
nos dias 23 e 24 de novembro,
em Fortaleza (CE), O presidente
do CRF-RO Rogelio Rocha Barros foi escolhido para representar a região Norte na Comissão
de Presidentes dos Conselho
Regionais de todo o País. Rogelio Barros estava acompanhado
do vice-presidente do CRF-RO,
Enéias Marcelino da Rocha, no
evento que discutiu importantes assuntos de interesse da
profissão farmacêutica.

ASSUNTOS RELEVANTES DA PROFISSÃO
FARMACÊUTICA SÃO TRATADOS EM REUNIÃO
COM A COMISSÃO PARLAMENTAR

conduta pode configurar crime investigações, Niki Alves Locade tráfico de drogas, cuja pena telli, esclareceu que muitas pespode chegar a 15 anos de prisão. soas não sabem que a venda irDurantes as buscas foram regular de medicamentos pode
apreendidos diversos medica- configurar o crime de tráfico de
mentos, incluindo mais de 50 drogas, além de causar grandes
caixas de psicotrópicos que prejuízos à saúde pública, visto
causam dependência, sem qual- que a comercialização irresponquer nota fiscal ou receitas mé- sável de psicotrópicos, princidicas e em condições precárias palmente os voltados ao combate da ansiedade e depressão,
de armazenamento.
tem causado dependência e daO delegado responsável pela

nos irreversíveis em pacientes.
O presidente do CRF/RO,
Rogelio Barros, reforçou que os
medicamentos são drogas que
precisam de local adequado e
profissional qualificado (farmacêutico) para armazenamento e
dispensação. E enfatizou que o
Conselho Regional de Farmácia
está sempre à disposição para
que a sociedade tenha acesso
seguro aos medicamentos.

CRF-RO FAZ
ALERTA SOBRE USO
INDISCRIMINADO
DE MEDICAMENTOS

COVID-19

Com o avanço do novo coronavírus, no Dia Nacional do
Uso Racional de Medicamentos,
celebrado anualmente em 5 de
maio, foi dado destaque ao impacto no aumento das vendas
de alguns medicamentos, mesmo sem comprovada a eficácia
na prevenção ou tratamento da
Covid-19. Para melhor esclarecer a população sobre os riscos
da automedicação, o presidente
do CRF-RO Rogelio Barros concedeu entrevistas aos veículos

de comunicação falando sobre
a pesquisa encomendada pelo
Conselho Federal de Farmácia
(CFF), que apontou aumento de
67% na venda de medicamentos
à base de hidroxicloroquina nos
primeiros três meses de 2020,
comparado ao mesmo período
do ano passado.
Rogelio Barros ressaltou que
o uso racional de medicamentos
significa a administração para
pacientes de forma individualizada, respeitando as condições

clínicas de cada paciente.
A ênfase ao uso racional de
medicamentos, sob orientação
de um farmacêutico, objetiva sobretudo reduzir riscos ao
paciente e também os custos
e superlotação das unidades
médicas. Estudos mostram que
uma pessoa que precisa ir para
o hospital por intoxicação, além
de sobrecarregar o serviço mais
do que o necessário, fica mais
exposta ao contágio de doenças como a Covid-19.

Durante as comemorações alusivas ao
Dia Internacional do Farmacêutico, em 25 de
setembro, o presidente do CRF-RO Rogelio
Barros concedeu entrevistas à SIC TV e TV
Rondônia (Globo local) destacando a preocupação com o aumento do consumo de alguns
medicamentos.
Em Rondônia, por exemplo, a pesquisa revela que o consumo da Vitamina C aumentou 102,85% nos três primeiros meses do
ano em relação ao mesmo período de 2019.
Já a Hidroxicloroquina teve o índice elevado
em 90,32%, a Vitamina D (74,19%), a Dipirona
Sódica (64,58%), o Paracetamol (66,20%) e o
Ibuprofeno (8,47%).

“O uso irracional de medicamentos pode
gerar intoxicações leves ou, em alguns casos,
intoxicações mais graves, podendo levar à
morte”, alertou o presidente, observando que
todo medicamento deve ser utilizado baseado
em prescrição médica sob a responsabilidade
na dispensação de um farmacêutico.
Ele lembrou também que toda farmácia,
por lei, possui a presença de farmacêutico em
tempo integral para garantir ao paciente acesso seguro e o uso de forma racional de medicamentos. “Se você está com dúvida sobre o
uso de um medicamento, procure seu farmacêutico, ele é o profissional capaz de lhe auxiliar na correta utilização”, orientou.
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PRESIDENTE DO CRF-RO REPERCUTE PESQUISA
DO CFF QUE MOSTRA RECORDE DE VENDA
DE MEDICAMENTOS EM DECORRÊNCIA DA
CORONAVÍRUS NO PAÍS

Em visita técnica à sede do Conselho Federal de Farmácia (CFF), na segunda semana de dezembro, para estreitamento dos laços com a Diretoria,
apresentar demandas e trocar experiências para o aprimoramento da gestão
do Conselho Regional de Farmácia de
Rondônia (CRF-RO), o presidente Rogelio Barros e o vice-presidente Enéias
da Rocha trataram da construção da
nova sede em Porto Velho, cujo processo já está em discussão, inclusive inserido em orçamentos anteriores. Devido
à pandemia da Covid-19 em 2020, a intenção da Diretoria é indicar que a obra
seja incluída pelo CFF no orçamento de
2022, independente de quem sejam os
gestores. O que importa, segundo Rogelio Barros, é que sejam oferecidas
melhorias à classe farmacêutica que
depende do Conselho, e que a licitação
seja feita de forma correta.
O presidente e o vice consideraram
a viagem proveitosa por receberem
apoio do presidente do CFF Walter

Jorge João aos anseios do Conselho de
Rondônia, que pretende mostrar avanços com transparência e harmonia.
ÚLTIMA PLENÁRIA
Durante a última sessão plenária de
2020, no dia 14, ao anunciar aos demais conselheiros a agenda de compromissos realizada em Brasília e Goiânia, o presidente Rogelio pediu apoio
no sentido de apresentarem sugestões
que possam ser implementadas para
desburocratização dos processos e
melhoria da gestão no Conselho rondoniense. “Quero destacar que o CRF-RO está aberto para fazermos o melhor pela classe”, afirmou, agradecendo
a participação de todos os conselheiros e a receptividade que tiveram no
CFF, onde conheceram também o funcionamento do Sistema Farmasis, que
receberá a adesão de Rondônia; e à
sede do CRF-GO, quando conheceram
o modelo de gestão daquele entidade.

DIRETORIA DO CRF-RO BUSCA NOVAS
INFORMAÇÕES NO CONSELHO FEDERAL
PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA FARMASIS

Aproveitando a visita técnica realizada à sede do Conselho Federal de
Farmácia (CFF), o presidente do Conselho Regional de Farmácia de Rondônia (CRF-RO) Rogelio Barros e o
vice-presidente Enéias da Rocha buscaram novas informações sobre o Farmasis, que consiste em um sistema de
gestão único, com desenvolvimento
e suporte contínuos feitos por servidores dos conselhos Federal e Regionais, desenvolvido pelo CFF em parceria com os conselhos do Rio Grande
do Sul, Minas Gerais, São Paulo e Mato
Grosso, com a colaboração dos regionais de Alagoas, Pará e Paraná, e contribuições da Comissão de Fiscalização (Cofisc).

Entre as vantagens, estão a agilidade e facilidade na consulta de dados
de todos os farmacêuticos brasileiros,
reunidos numa base única nacional, e
na realização de serviços como a fiscalização.
Para melhorar o atendimento a pessoas físicas e jurídicas, bem como a fiscalização, os representantes de Rondônia verificaram a possibilidade de
instalação deste sistema, que envolve
fiscalização, processos éticos, processos eleitorais, cadastros de pessoa física e jurídica, denúncias, CRFweb, certidões, entre outros.
O detalhamento do Farmasis foi
feito pelos técnicos responsáveis Israel, Guilherme e Esteban.
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PRESIDENTE E VICE COLOCAM CONSTRUÇÃO DA
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DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA
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