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Aos 50 anos do CRF/MS
O início da minha mensagem é, e deve ser, de profundo agradecimento a todos os farmacêuticos do Mato Grosso do Sul. Vocês fazem deste Conselho Regional de Farmácia uma
instituição forte, ética e comprometida com a saúde da população. É difícil encontrar palavras
para manifestar a gratidão e satisfação ao me dirigir a vocês.
São 50 anos de uma história incomum para os conselhos de fiscalização da profissão
farmacêutica. Este estado faz divisa com Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, além de Paraguai e Bolívia. Muda a língua, muda a cultura, mudam as políticas de saúde.
São grandes extensões de fronteira, assim como devem ter sido, e ainda são grandes, as dificuldades para os farmacêuticos, no exercício da atividade, e para os fiscais farmacêuticos do
Conselho Regional.
As dificuldades do CRF/MS estão no seu embrião. Não deve ter sido simples fazer florescer uma instituição de fiscalização profissional, em pleno ano do golpe militar. Em 26 de maio
de 1964, foi assinado pelo Presidente do Conselho Federal de Farmácia, Dr. Aluisio Pimenta,
a Resolução nº. 28, que criava o Conselho Regional de Farmácia. Então, parabéns a todos que
fizeram e fazem o CRF/MS e a farmácia no Estado do Mato Grosso do Sul.
A aceitação de que é imprescindível lidar com uma condição desfavorável já é uma
enorme vitória. E para aceitar é preciso não mascarar a realidade. Não existe igual reconhecimento da sociedade e de nossos governantes para os profissionais da saúde.
O farmacêutico detém um leque de conhecimento que vai muito além do medicamento, mas esse profissional ainda não é devidamente valorizado. Ainda. O Conselho Federal de
Farmácia, com o apoio dos Conselhos Regionais, busca incansavelmente essa valorização.
Sou otimista e acredito na profissão. Não está longe o dia em que uma equipe de saúde
será formada pelo médico, o farmacêutico e o enfermeiro. E neste tripé, o farmacêutico é o
eixo de sustentação. É uma das profissões que mais soube se transformar, ao longo dos anos.
Uma das que melhor enxergou o futuro, sem, no entanto, romper os seus vínculos com o
passado.
Seja diante de condições geográficas ou políticas desfavoráveis, o farmacêutico está ali,
sempre perto para cuidar da saúde da população. É este o profissional que deve ser aplaudido,
de pé.
Parabéns ao CRF/MS pelos 50 anos de uma bela história de dedicação e amor à farmácia.
Walter Jorge João
Presidente do Conselho Federal de Farmácia
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Palavra

do

Presidente

Kalil Nabhan de Barros
Presidente do CRF/MS - Junta Diretiva

Cinco décadas de História para a profissão farmacêutica de Mato Grosso do Sul, um feito digno de celebrações. Um
dia tão elegante alusivo aos seus cinquenta anos, um encontro
de várias gerações de profissionais farmacêuticos, onde tenho
o orgulho de ter dedicado um pouco de meus anos na colaboração de grandes passos desta autarquia em contínua transformação profissional. Parabéns aos ex-presidentes, ex-diretores, diretores, ex-conselheiros,
conselheiros, farmacêuticos e colaboradores, que com muita dedicação, carinho e amizade,
trabalharam e trabalham por uma profissão melhor e cada vez mais competitiva, construída
na importância da Farmácia. Compartilhamos de dias em que rimos, que tivemos silêncio,
apreensões, reflexões, condutas, mas que aprendemos a apreciar as pessoas pela capacidade
de lidar com os fatos. Todos os engajados nas questões de responsabilidade profissional, ética e
desenvolvimento profissional, igualmente fazem parte desta história. A todos os farmacêuticos
e farmacêuticas de Mato Grosso do Sul, inscritos no CRF/MS e a serviço da comunidade sulmato-grossense, deixo meu abraço e meu respeito.

Ronaldo Abrão
Presidente do CRF/MS - Diretoria Complementar

A história de uma profissão contada em cinco décadas
de lutas abnegadas, de amor e dedicação de tantos e tantos
que pelo nosso CRF passaram. Colaboradores, farmacêuticos
e amigos, que seria difícil mencionar todos que fizeram do
Conselho de Farmácia de Mato Grosso do Sul, exemplo de
seriedade e referência em credibilidade. Assim os que por ali
passaram, tenho orgulho de ter feito e fazer parte da história contada a tantas mãos. A luta pela
profissão farmacêutica transformou a minha vida e me proporcionou privilégio e a honra de
um dia estar à frente desse exército de profissionais que fazem da saúde e da ética, sua arma
e seu escudo. Olhando para trás e contemplando tudo que passamos, as vitórias que tivemos
e as dificuldades contornadas fazem-nos mais fortes e capaz de olhar para o futuro e almejar
muito mais. Obrigado aos companheiros de jornada, Obrigado aos que nos antecederam e
obrigado àqueles que simplesmente torceram para que tudo desse certo. Parabéns pela data
e unamo-nos, pois só assim nos colocaremos mais um passo a frente.
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Apresentação
O Conselho Regional de Farmácia do
Estado de Mato Grosso do Sul nasceu pequeno, mas com o destino de ser grande.
Nos 50 anos de existência, o órgão cresceu
de forma inimaginável. Arcou com responsabilidades, enfrentou desafios para promover a saúde e fazer da Farmácia o que
é hoje. Uma profissão forte, marcada pela
qualificação e reconhecida como imprescindível na Saúde Brasileira.

da pelo presidente do Conselho Federal
de Farmácia Dr. Affonso Celso Camargo
Madeira, a transferência do CRF/20 de
Cuiabá, na época capital do Estado, para
Campo Grande. Além da sede, Campo
Grande recebeu a indicação do interventor Dr. Manoel Rosa Bento Júnior para que
Doulivar Beranger Monteiro atuasse como
Delegado deste órgão em todo Estado de
Mato Grosso.

A história desta autarquia é contada desde a criação do CRF/20, em 26 de
Maio de 1964, data anterior ao desmembramento dos estados de Mato Grosso e
Mato Grosso do Sul.

Em 11 de outubro de 1977, o então
Estado de Mato Grosso é desmembrado e Campo Grande passa a se tornar
a capital do recém-criado Mato Grosso
do Sul. Três anos depois de consolidado como unidade federativa, o CRF/20
inaugura sua sede própria, em 25 de
agosto de 1980, quando é apresentado
à sociedade, o prédio na Rua Rodolfo
José Pinho, n°66.

Os primeiros passos rumo à sua criação foram dados em março de 1962,
quando chega a Campo Grande uma comissão composta pelos professores Jamil
Issy e Antônio Morais, membros do Conselho Federal e Regional de Goiás, respectivamente, para instalarem na Cidade uma
subseção, a exemplo do que havia sido
feito em Cuiabá, do então CRF/5, que englobava os Estados de Goiás, Mato Grosso
e Distrito Federal, com sede em Goiânia.

A identidade própria do CRF/MS começa a partir de 24 de abril de 1981,
quando o presidente do Conselho Federal
de Farmácia, Dr. Ângelo José Colombo, assina a Resolução nº. 156, criando o Conselho Regional de Farmácia do Estado de
Mato Grosso, com a sigla CRF/23 e estabelecendo como sede, a cidade de Cuiabá,
no Mato Grosso.

Dois anos depois, no dia 26 de maio
de 1964, foi assinado pelo Presidente do
Conselho Federal de Farmácia, Dr. Aluisio
Pimenta, a Resolução nº. 28, que criava o
Conselho Regional de Farmácia de Mato
Grosso, de sigla CRF/20. As atividades se
iniciaram em Janeiro de 1965, com sede
em Cuiabá.

De lá para cá, 50 anos se passaram,
gestões deixaram marcas e conquistas que
são colhidas até hoje. O Conselho aprendeu a ir em busca do seu destino, com
uma história rica e pontuada por dificuldades e glórias, tal qual é a própria história
da Farmácia.

Campo Grande ganhou força em
16 de Julho de 1970, quando foi assina-
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O

caminho para a

criação do

Conselho

Na década de 40, o ideal de um Conselho de Farmácia começa a tomar conta
e a incendiar mentes e corações de farmacêuticos por todo País. A proposta inicial
era de criar a “Ordem dos Farmacêuticos”,
onde o objetivo principal era o da defesa
da profissão, seja no campo ético, no social e cultural. Caberia à Ordem promover
e encaminhar leis que resguardassem a
honra e a dignidade profissionais e o seu
campo específico de atuação.

criado o Conselho Federal e os Conselhos
Regionais de Farmácia. A Lei, em prática
até hoje, recebeu o número de 3.820.
CAPÍTULO I

LEI Nº 3.820

DE 11 DE NOVEMBRO DE 1960
Regulamento. Cria o Conselho Federal e os
Conselhos Regionais de Farmácia, e dá outras
providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Ficam criados os Conselhos Federal e Regionais de Farmácia, dotados de personalidade jurídica de direito público, autonomia administrativa e financeira, destinados a zelar pela fiel observância dos princípios da ética e da disciplina
da classe dos que exercem atividades profissionais farmacêuticas no País.

A criação de um Conselho profissional,
por força de lei, significa que o Congresso Nacional reconhece naquela categoria
o grau de maturidade e responsabilidade
social com estatura adequada e suficiente
para impor a autodisciplina. Depois de anos
de luta, em 1957, segue para o Congresso o
anteprojeto com a terminologia “Conselhos
Federal e Regionais de Farmácia”.

CAPíTULO I
DO CONSELhO FEDERAL E DOS CONSELhOS REGIONAIS DE FARmáCIA
Art. 2º O Conselho Federal de Farmácia é o órgão supremo dos Conselhos
Regionais, com jurisdição em todo o território nacional e sede no Distrito Federal.
Art. 3º O Conselho Federal será constituído de tantos membros quantos forem os Conselhos Regionais. (Redação dada pela Lei nº 9.120, de 27.10.1995)
§ 1º Cada conselheiro federal será eleito, em seu Estado de origem, juntamente com um suplente.
§ 2º Perderá o mandato o conselheiro federal que, sem prévia licença do
Conselho, faltar a três reuniões plenárias consecutivas, sendo sucedido pelo suplente.
§ 3º A eleição para o Conselho Federal e para os Conselhos Regionais
far‑se‑á através do voto direto e secreto, por maioria simples, exigido o comparecimento da maioria absoluta dos inscritos.
Art. 4º (Revogado pela Lei nº 9.120, de 27.10.1995)
Art. 5º O mandato dos membros do Conselho Federal é privativo de farmacêuticos de nacionalidade brasileira, será gratuito, meramente honorífico e terá a
duração de quatro anos. (Redação dada pela Lei nº 9.120, de 27.10.1995)
Parágrafo único. O mandato da diretoria do Conselho Federal terá a duração
de dois anos, sendo seus membros eleitos através do voto direto e secreto, por maioria absoluta. (Incluído pela Lei nº 9.120, de 27.10.1995)
Art. 6º São atribuições do Conselho Federal:
a) organizar o seu regimento interno;
b) eleger, na primeira reunião ordinária de cada biênio, sua diretoria, composta de Presidente, Vice‑Presidente, Secretário‑Geral e Tesoureiro; (Redação dada
pela Lei nº 9.120, de 27.10.1995)
c) aprovar os regimentos internos organizados pelos Conselhos Regionais,
modificando o que se tornar necessário, a fim de manter a unidade de ação;

A vitória brinda a classe farmacêutica
no dia 11 de novembro de 1960. A poucos
meses do fim do mandato do então Presidente da República, Juscelino Kubitschek é

| 52 |
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Nasce

o

CRF/20

O Conselho Regional de Farmácia do
Estado de Mato Grosso do Sul carrega em
si muitas datas de criação até chegar à sua
identidade própria. Em 1961, o Estado de
Mato Grosso foi incluído pelo Conselho
Federal de Farmácia, ao CRF/5, junto com
o Estado de Goiás e Distrito Federal.
A exemplo do que havia sido feito em
Cuiabá, no dia 13 de março de 1962, chegou a Campo Grande a comissão composta
pelos professores Jamil Issy e Antônio Morais, membros do Conselho Federal e Regional de Goiás, respectivamente, para instalarem na Cidade Morena uma subseção.
No dia 26 de maio de 1964, depois
de assinada pelo Presidente do Conselho
Federal de Farmácia, Dr. Aluisio Pimenta,
a Resolução nº 28 cria o Conselho Regional de Farmácia de Mato Grosso, de sigla
CRF/20. As atividades se iniciaram em janeiro de 1965, com sede em Cuiabá.
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A mudança de sede de
Cuiabá a Campo Grande
Os relatos dão conta de que na época,
a operacionalidade do CRF/20, com sede
em Cuiabá, não correspondia às expectativas dos farmacêuticos do Sul do Mato
Grosso, em especial de Campo Grande A
reivindicação da classe gerou um pedido
ao Conselho Federal para que então fossem tomadas providências.

de Farmácia, foi dada posse aos primeiros
conselheiros: Dr. Aloysio Americano Magiano Pinto e Dr. Inard Adami, Dr. Geraldo
Medeiros Santiago, Dra. Jurema Gomes
Adami, Dr. Doulivar Beranger Monteiro e
Dra. Elizabete Matos Rocha.

Em resposta, o Conselho Federal de
Farmácia aprovou a Resolução n º 88.
Campo Grande ganhou força em 16 de
Julho de 1970, quando foi assinada pelo
presidente do Conselho Federal de Farmácia, Dr. Affonso Celso Camargo Madeira,
a transferência do CRF/20 de Cuiabá, na
época capital do Estado, para a Cidade
Morena.
Além da sede, Campo Grande recebeu a indicação do interventor Dr. Manoel
Rosa Bento Júnior para que o Dr. Doulivar
Beranger Monteiro atuasse como Delegado deste órgão em todo Estado de Mato
Grosso.
Em 20 de Novembro de 1970, durante
solenidade presidida pelo Dr. Antenor Langroff, Secretário Geral do Conselho Federal
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Os

primeiros anos

Comemoração dos 10 anos do CRF/20. À mesa, o primeiro presidente do Conselho, Doulivar Beranger Monteiro

Os primeiros anos de funcionamento
foram dedicados à consolidação da entidade na região Sul do Estado. Até 1971, o
CRF/20 com sede em Campo Grande foi
regido por delegados regionais que eram
nomeados pelo Conselho Federal e presidido por representante Federal.

Como autarquia federal de fiscalização e disciplina da classe farmacêutica, o
Conselho Regional do então Mato Grosso
teve como finalidade principal a defesa do
bom andamento da profissão farmacêutica, atendendo às prerrogativas profissionais e, congregando todos os farmacêuticos que exerçam atividade profissional.

A história conta que o primeiro presidente do Conselho em Campo Grande
foi Dr. Antenor Landgraff, o mesmo que
quando Secretário Geral do CFF deu posse
aos primeiros conselheiros para nova sede.
Segundo registros, seu mandato foi no
ano de 1971, com os conselheiros Aloysio
Americano Magiano Pinho, Inardi Adami,
Geraldo Medeiros Santiago, Jurema Gomes Adami, Doulivar Beranger Monteiro e
Elizabete Matos Rocha.

No cumprimento de sua missão, o
Conselho desde então já tinha como funções o controle do acesso à profissão, por
meio da obrigatoriedade da inscrição no
quadro da corporação; a representação; a
regulamentação; e o controle do exercício
profissional.
E é em 1972 que de fato um representante do Estado assume a presidência. Dr.
Doulivar Beranger Monteiro é eleito Presi-
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Presidente Eldo Padial entrega o pagamento ao engenheiro responsável pela construção da sede própria do Conselho

dente e ao lado de outros 10 conselheiros,
compõe o plenário. A primeira diretoria do
CRF/20 tem como vice-presidente Inardi
Adami, Secretário, Geraldo Medeiros Santiago e Leomar Pereira Mendes como Tesoureiro.
À época, a preocupação era implantar
e colocar em funcionamento, por completo, o Conselho em Campo Grande. Nos
primeiros anos de sede e organização na
Cidade, os próprios membros da diretoria
faziam as vezes de fiscais.
Dr. Doulivar Beranger, farmacêutico e
oficial do Exército esteve na presidência do
CRF/20 até o final do mandato de 1975.
Com um Conselho mais consolidado,
em 1976, quem assume a presidência é o
Dr. Eldo Padial, permanecendo até o final
de 1977, ano em que o Estado se divide
entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.
O CRF/ 20 permanece sem alteração, com
sede em Campo Grande, mas atendendo

10

agora a dois Estados, o que exigia da Presidência a presença em Cuiabá a cada 15
dias.
No ano seguinte, de 1978, a movimentação deste grupo pioneiro na administração do Conselho é para a compra do
terreno para a construção da sede própria.
Os relatos fornecem dados de que as primeiras negociações começaram naquele
ano, à época em que Dr. Inard Adami assumia a Presidência.
A efetivação da compra do terreno se
deu em 1979, com auxílio do Conselho
Federal de Farmácia, na gestão do presidente Dr. Manoel Lima de Medeiros. O
precursor da sede própria era Dr. Eldo
Padial, que em 1980 voltava a ser Presidente.
Segundo os registros, a escolha do
terreno onde hoje se encontra a sede
atual, na rua Rodolfo José Pinho foi do
Dr. Padial sob a justificativa do custo

Em agosto de 1980, o presidente Eldo Padial inaugura o prédio que até hoje é a sede do Conselho, na rua Rodolfo José Pinho

benefício. Era a melhor localização pelo
preço mais acessível na época. Até então, o Conselho ainda na identidade de
CRF/ 20 havia passado por quatro endereços. Na rua 15 de Novembro, quase
esquina com a 14 de Julho, Rui Barbosa,
avenida Afonso Pena e por último, rua
Dom Aquino. Todas propriedades alugadas pelo órgão.
Paralelo à construção da sede própria, em 1979, dois anos depois da criação do Estado de Mato Grosso do Sul, o
Conselho Federal de Farmácia determina a competência territorial do CRF/20
em ambos estados, passando a ser chamado de “Conselho Regional de Farmácia dos Estados de Mato Grosso e Mato
Grosso do Sul”. Na prática, a Resolução
de número 146 veio oficializar o que a
diretoria em Campo Grande já realizava. Gerir dois Estados a partir da Capital
de Mato Grosso do Sul.
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Em termos de contribuição para profissão farmacêutica local, a divisão do território propiciou o fortalecimento da categoria. A partir dos anos 80, com um Estado
dividido, as Vigilâncias Sanitárias, assim
como o Ministério da Saúde começam a
caminhar para tornar a profissão mais competitiva no mercado de saúde.
Em agosto de 1980, o Conselho inaugura o prédio na rua Rodolfo José Pinho,
no bairro São Bento, em Campo Grande,
sob gestão do Dr. Eldo Padial.
A identidade própria do Conselho
como sendo Regional de Mato Grosso do
Sul começa a partir de 24 de abril de 1981,
quando o presidente do Conselho Federal
de Farmácia, Dr. Ângelo José Colombo, assina a Resolução nº. 156, criando o Conselho Regional de Farmácia do Estado de
Mato Grosso, com a sigla CRF/23 e estabelecendo como sede, a cidade de Cuiabá,
no Mato Grosso.
Os desmembramento oficial leva a diretoria daquele ano, composta por Dr. Eldo
Padial na Presidência, Dr. Hércules Maymone como Vice, Dr. Antônio de Almeida Lira, como Secretário e Dr. José Carlos
da Costa Vieira na Tesouraria, a realizar as
primeiras eleições para a Diretoria do recém criado, CRF/23. Eleita a Presidência
em Cuiabá, Campo Grande entrega para o
Estado vizinho toda documentação e parte jurídica pertencente aos municípios de
Mato Grosso.
A efetivação da resolução veio no primeiro dia do ano de 1982, já sob administração do Dr. Hércules Maymone, no Conselho Regional de Farmácia do Estado de
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Mato Grosso do Sul, com sede definitiva
em Campo Grande.
Em 1983, os trabalhos do CRF/MS
prosseguem novamente pelas mãos do
Dr. Eldo Padial.
Dos anos de 1984 até 1986, a Presidência é ocupada pelo Dr. Heldir Ferrari Paniago. No último ano de mandato,
junto dos conselheiros, Dr. Heldir dá um
novo passo rumo ao desenvolvimento
do Conselho. Na gestão de Paniago, o
prédio do Conselho é ampliado pela primeira vez, dando lugar a um auditório.
O salão é um marco no desenvolvimento
cultural e científico do profissional que
passa a sediar eventos técnico-científicos, tornando-se um ponto de encontro
da Farmácia sul-mato-grossense.
De 1987 e 1988, sob a Presidência
do Dr. Jefferson Teruya de Souza, consolida-se a construção do patrimônio e
avança-se no reconhecimento do Conselho perante os farmacêuticos e a sociedade, sem perder de vista as transformações políticas pelas quais o País passava.
Nestes primeiros 15 anos, desde o
Dr. Doulivar Beranger Monteiro, estes
abnegados e desbravadores farmacêuticos construíram a estrutura que serviu de
abrigo de tantas lutas e conquistas que
viriam a seguir.
Com este lastro sólido no patrimônio
e na busca incessante pela socialização
farmacêutica, o Conselho alcançou mais
do que espaço físico, um lugar digno de
representar a profissão perante a sociedade.

A

defesa da profissão

Em toda existência humana, buscou na
natureza o remédio que levasse à cura das
doenças. Nessa obsessiva ação, o homem
associou a profissão farmacêutica à solidariedade e à fraternidade. Ao encontro disto, nas últimas décadas, o CRF/MS foi bem
além do estabelecido pela lei que o criou.
Criado para defender a sociedade e buscar
levar ao grau máximo o cumprimento de
deveres éticos pelos farmacêuticos, o CRF/
MS passou a primar pela orientação sobre
o uso correto dos medicamentos, acreditando que a palavra amiga do profissional
pode salvar vidas.
A partir de 1989, em face a um Conselho estruturado fisicamente, a década
que estava por vir traria novos ideais que
mudariam os rumos da Farmácia em todo
País. Neste ano, a Presidência assumida
pela Dra. Kleanthi Lidia Haralampidou,
toma para si a missão de modificar o perfil
da fiscalização.
No sentido de fortalecer a responsabilidade técnica com a efetiva presença
do farmacêutico nos estabelecimentos de
todo o Estado, o Conselho volta os olhos
ao cumprimento da Legislação Sanitária.
Segundo a Lei 5.991, de 1973, farmácia
e drogaria terão, obrigatoriamente, a assistência de técnico responsável, inscrito no
Conselho Regional de Farmácia, na forma
da lei. A presença do mesmo será obrigatória durante todo o horário de funcionamento do estabelecimento.
O cumprimento mais rígido da lei fortalece, neste momento, o CRF/MS como
entidade não só de fiscalização, mas como
apoio por melhores condições de trabalho.
Paralelo ao contexto fiscalizador, em
1990, o Presidente a assumir o Conselho,
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Dr. Flávio Dantas vive a era da Constituição de 1988 sendo colocada em prática,
que estabelece a saúde como um direito
do cidadão e dever do Estado. A aprovação dela se tornou a porta de entrada para
os farmacêuticos no âmbito da Saúde Pública. O que exigiu discussões em cima da
formação de profissionais para este novo
perfil. Posteriormente, Dr. Flávio como
conselheiro do CRF/MS teve papel fundamental na formação das diretrizes curriculares para os cursos de Farmácia no Brasil.
CAPÍTULO V

LEI Nº 5.991

DE 17 DE DEZEMBRO DE 1973
Dispõe sobre o Controle Sanitário do Comér‑
cio de Drogas, Medicamentos, Insumos Farma‑
cêuticos e Correlatos, e dá outras Providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, Faço saber que o Congresso Nacio‑
nal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DISPOSIçõeS PreLIMINAreS
Art. 1º O controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos, insumos
farmacêuticos e correlatos, em todo o território nacional, rege‑se por esta Lei.
Art. 2º As disposições desta Lei abrangem as unidades congêneres que in‑
tegram o serviço público civil e militar da administração direta e indireta, da União,
dos estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios e demais entidades
paraestatais, no que concerne aos conceitos, definições e responsabilidade técnica.
Art. 3º Aplica‑se o disposto nesta Lei às unidades de dispensação das insti‑
tuições de caráter filantrópico ou beneficente, sem fins lucrativos.
Art. 4º Para efeitos desta Lei, são adotados os seguintes conceitos:
I – Droga – substância ou matéria‑prima que tenha a finalidade medicamen‑
tosa ou sanitária;
II – Medicamento – produto farmacêutico, tecnicamente obtido ou elabora‑
do, com finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico;
III – Insumo Farmacêutico – droga ou matéria‑prima aditiva ou complemen‑
tar de qualquer natureza, destinada a emprego em medicamentos, quando for o caso,
e seus recipientes;
IV – Correlato – a substância, produto, aparelho ou acessório não enqua‑
drado nos conceitos anteriores, cujo uso ou aplicação esteja ligado à defesa e pro‑
teção da saúde individual ou coletiva, à higiene pessoal ou de ambientes, ou a fins
diagnósticos e analíticos, os cosméticos e perfumes, e, ainda, os produtos dietéticos,
óticos, de acústica médica, odontológicos e veterinários;
V – Órgão sanitário competente – órgão de fiscalização do Ministério da
Saúde, dos estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios;
VI – Laboratório oficial – o laboratório do Ministério da Saúde ou congê‑
nere da União, dos estados, do Distrito Federal e dos Territórios, com competência
delegada através de convênio ou credenciamento, destinado à análise de drogas,
medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos;
VII – Análise fiscal – a efetuada em drogas, medicamentos, insumos farma‑
cêuticos e correlatos, destinada a comprovar a sua conformidade com a fórmula que
deu origem ao registro;
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Em 1991, o CRF/MS passa a ser presidido pela Dra. Zeila de Araújo Sobreira, e
a mesma permanece à frente até o final de
1993. Determinado pelo Conselho Federal
de Farmácia, o foco passa a ser a presença do farmacêutico na farmácia junto aos
medicamentos. A orientação era para que
cada Regional seguisse a mesma linha, ga-

rantindo o resgate do medicamento como
área privativa do farmacêutico.
A grande tônica vem ao encontro da
nova filosofia pregada pelo CRF/MS desde
o final dos anos 80, de abolir as responsabilidades técnicas à distância e trazer para
dentro dos estabelecimentos a figura do
farmacêutico em tempo integral.
O trabalho não se deu da noite para o
dia. Foi paulatino e encontrou, de início,
resistência da própria classe farmacêutica
que hesitava em abrir mão de dupla responsabilidade.
Em conjunto com o trabalho de fiscalização, em 1994, pelas mãos da presidente
Dra. Maria Elizabeth Araújo Ajalla, foram
realizadas as primeiras conversas com a Vigilância Sanitária Estadual a fim de propor
ações fiscais nos estabelecimentos de todo
o Estado.
Para intensificar e ampliar o trabalho
de fiscalização foi realizado, na década
de 90, o primeiro concurso público para
contratação de dois farmacêuticos fiscais
no CRF/MS.
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A década de 90 foi marcada por embates entre Conselho e proprietários e
ações judiciais que até então nunca haviam sido ajuizadas. Em contraponto, o reconhecimento da valorização da categoria
vinha surgindo aos poucos. Também nesta
época, por ação do Conselho, a Prefeitura de Campo Grande realizou o primeiro
concurso para a contratação de 10 profissionais.
As ações judiciais demandavam verba
que o Conselho não dispunha. Com autorização do Conselho Federal, foi realizado
o primeiro leilão do carro que servia para
a fiscalização a fim de quitar dívidas. Com
auxílio do CFF, outro veículo foi adquirido,
em 1994.
O trabalho de recolocar o farmacêutico na farmácia deu subsídio para implantações de projetos de ensino e formação,
como a Central de Informe de Medicamentos e posteriormente a implementação de uma minibiblioteca.
Travada a luta pelo fim da dupla responsabilidade, em 1996, o Conselho passa
a vivenciar este confronto com mais afinco.

Novas

fronteiras para a

Farmácia

No final dos anos 90, o então presidente do CFF, Jaldo de Souza Santos, visita o terreno ao lado do Conselho, para a
compra da área

As transformações sociais e econômicas que ocorreram no Brasil nas últimas décadas afetaram o âmbito profissional do farmacêutico. Já caminhando
para o ano 2000, a luta travada pelo
CRF/MS era para que a sociedade visse os farmacêuticos como aliados, com
quem pudessem contar para lhe dar segurança quanto ao uso correto dos medicamentos.
O presidente a assumir o Conselho
em 1996 passa a ter mandato biênio. Dr.
Osnei Okumoto foi convidado pela diretoria anterior para ingressar na luta pelo
fortalecimento da categoria. Com um histórico de participações em movimentos
estudantis, Okumoto deu continuidade às
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medidas adotadas pelo Conselho para por
um ponto final, de vez, nas múltiplas responsabilidades.
Pelas suas mãos, todos os profissionais que respondiam por mais de uma
Responsabilidade Técnica receberam
um ofício. O documento dava a opção
de o farmacêutico escolher apenas um
estabelecimento. Os que não se posicionaram, tiveram a decisão tomada
pelo Conselho. O profissional ficaria ligado a uma única farmácia e as demais
responsabilidades assumidas anteriormente, foram cassadas.
O quadro era favorável a uma ação
como esta. Mato Grosso do Sul já apresen-

Em 2000 o novo desafio é qualificação profissional e o Conselho abre as portas da sede para formar farmacêuticos em
Saúde Pública

tava número proporcional de farmacêuticos para farmácias e drogarias.
A fim de sustentar o cumprimento destas medidas a longo prazo, dentro daqueles anos de 1996 até o final
de 1999, o Conselho abriu novamente
concursos para fiscais e traçou metas de
fiscalização.
Com saldo positivo no empenho em
defender a profissão farmacêutica, o CRF/
MS passou a trabalhar porta afora. Com
as legislações pertinentes à profissão em
mãos, a diretoria passou a esclarecer questões específicas e a atuar junto ao Ministério Público, Defensoria Pública e Promotorias.
O objetivo passou a ser de viabilizar a prestação do serviço farmacêutico, destacando a atenção farmacêutica
como direito do cidadão. Na figura do
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presidente Osnei Okumoto, o Conselho se posicionou em debates até mesmo com o comércio varejista, esclarecendo perante a sociedade qual era o
seu papel.
Ao mesmo tempo em que saiu
mostrando as atribuições do profissional farmacêutico à população em geral,
o Conselho aproximou acadêmicos e
todo movimento estudantil em prol de
levar a informação da importância do
farmacêutico e do uso racional de medicamentos.
Na transição de 1999 para o ano
2000, o Conselho viu a necessidade de
ampliar o espaço físico. O terreno ao lado
estava desocupado e, se acrescentado à
sede já construída, seria um local propício
para ministrar cursos e aulas práticas em
laboratório.

Início da construção no terreno adquirido pelo Regional, em 2001

Em 2000, com o Dr. Antônio José Paniago Neto na Presidência, entre idas e
vindas da diretoria a Brasília, a compra do
terreno foi efetivada com auxílio do Conselho Federal e o anexo com salas de laboratório construído.
Diante das conquistas, a classe farmacêutica em Mato Grosso do Sul já tinha vencido a luta pela demarcação de
território. Com o passar do tempo, as
bandeiras foram mudando e trazendo
novos desafios.
A partir de 2000, os farmacêuticos se
sentem novamente ameaçados pela invasão de outros profissionais não habilitados
às suas áreas de atuação. Na gestão do
Dr. Antônio José Paniago Neto, o CRF/MS
teve que abarcar todas essas novas lutas,
incluindo os assuntos sindicais, que apesar
de não serem atribuição do Conselho, tinham reflexo direto.
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Contribuir com o sindicato profissional no cumprimento das leis vigentes era,
neste momento, lutar também pela preservação da qualidade do profissional farmacêutico, e consequentemente garantir à
sociedade sul-mato-grossense a existência
de um guardião de sua saúde.
Luta que melhorou não só a realidade da classe em Campo Grande como em
todo o Estado. O Conselho bateu de porta
em porta, foi a políticos, a órgãos públicos
e familiarizou as autoridades com as leis
que regem a profissão.
Considerado um divisor de águas, com
a volta do farmacêutico para as farmácias,
o Conselho inseriu-se na corresponsabilidade da capacitação profissional através
da educação continuada e abriu as portas
da autarquia para os cursos e ensinos de
pós-graduação.

A partir de 2008, o CRF/MS institui Congressos e Jornadas Acadêmicas no calendário oficial. Entre eles, o Congresso
Binacional entre Brasil e Paraguai

Face ao novo paradigma de campo
de saúde e aos reclames da sociedade
em busca de um profissional farmacêutico moderno, viu-se o CRF/MS de novo
diante de outro desafio. Amparado por
um tripé de pensamento estratégico-filosófico, seus diretores e conselheiros
passaram a intensificar a luta pelo reconhecimento da profissão, a inserção política para tomada de decisões em saúde
e a melhoria da capacidade profissional.
Assim o Conselho contribuiu na lapidação de um profissional em saúde pública para atuar, principalmente, dentro de
uma equipe multidisciplinar.

A especialização, a partir daí, ficou para os
cursos de pós-graduação.

Trabalho este que é intensificado a partir da Resolução do Conselho Nacional de
Educação número 2, de 2002, que amplia
os conhecimentos técnicos e científicos necessários a uma boa formação generalista.

Ainda na prática da educação continuada, o aprimoramento do conhecimento técnico manteve-se nesta gestão,
tanto que, nos anos seguintes o Conselho
foi sede de palestras sobre gerenciamento
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Em 2008 assume a presidência o Dr.
Ronaldo Abrão. Diante de uma instituição
sólida e grande, o caminho do CRF/MS
continua a ser o de levar o bem estar a
população e contribuir para o crescimento
da profissão farmacêutica.
No mesmo ano em que assumiu, a
diretoria de Abrão firmou o TAC (Termo
de Ajustamento de Conduta), prevendo
assistência plena nas farmácias do Estado. Como consequência, a oferta de
emprego para os farmacêuticos foi duplicada.

Empreendedorismo: CRF/MS trouxe aos inscritos palestras e cursos para a administração e gerenciamento do próprio negócio

e administração através de parcerias com
instituições como o Sebrae.
O combate aos medicamentos falsificados também tomou proporção para o
CRF/MS que intensificou fiscalizações em
conjunto com as Vigilâncias Sanitárias estaduais e municipais, junto ao Procon e
Delegacia de Proteção ao Consumidor.
Assim como a bandeira ao combate dos
medicamentos vencidos nas residências
e em poder da população, através de leis
municipais.
De 2008 em diante, o Conselho
instituiu Congressos Internacionais para
troca de experiências entre Brasil e países do Mercosul e se tornou referência
nacional.
Também pelas mãos do Dr. Ronaldo
Abrão, o Conselho pode vivenciar e propiciar aos inscritos as facilidades da tecno-
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logia, com a implantação do portal CRF/
MS, onde estão disponíveis os principais
serviços pela rede, além da Certidão de
Regularidade Online, que será implementada em nosso Estado de forma pioneira
em todo Brasil.
Foi na gestão de Ronaldo Abrão que
os farmacêuticos do Estado viram manifestações em prol da melhoria salarial
ganharem força com audiência pública
realizada na Câmara Municipal de Vereadores de Campo Grande. Além de
toda uma reforma na parte externa e
interna para melhoria do atendimento
aos inscritos.
A publicação especial em comemoração aos 50 anos trouxe um retrospecto
sobre a Farmácia em Mato Grosso do Sul
e as mudanças que ocorrem nestas últimas
cinco décadas, propiciadas pela criação e
consolidação do CRF/20.

A profissão farmacêutica no Estado de
Mato Grosso do Sul experimenta, neste século, uma das fases mais belas de sua história, fruto de uma revolução liderada por
todos os ex-diretores e ex-conselheiros que
por aqui passaram e deixaram seu legado.
Revolução esta que começou pela própria
razão de ser de uma autarquia de classe: o
zelo pela boa prática profissional, segundo
os princípios da ética.
Trazer de volta à farmácia o farmacêutico foi um ponto de honra para o CRF/MS.
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Um país como o nosso, em meio às desigualdades sociais e dificuldades de acesso
à saúde, precisa contar com o farmacêutico, o agente de saúde mais próximo da
população.
Neste meio século de conquistas
e valorização da profissão, o Conselho Regional de Farmácia do Estado de
Mato Grosso do Sul tem a honra de publicar sua história e compartilhar com
quem ajudou a fazê-la: os 2.995 mil
farmacêuticos inscritos.

No dia 26 de maio, data em que o CRF/20 foi criado, o Plenário do Conselho Regional de Farmácia do Estado de Mato Grosso
do Sul homenageia, regimentalmente, com a outorga da Comenda
do Mérito Farmacêutico, os grandes nomes que fizeram estes 50
anos.
A Comenda foi criada pela Deliberação 5063, de 2014,
como forma de reconhecer e agradecer aos abnegados ex-presidentes e atual presidente do CRF/MS, que mais do que destaque
na Farmácia, são a história do Conselho.

Doulivar Beranger Monteiro
Presidente
1972/1973/1974/1975

Eldo Padial

Presidente
1976/1977/1980/1981/1983

Inard Adami
Presidente
1978
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Manoel Lima

de

Medeiros

Presidente
1979

Hércules Maymone
Presidente
1982

Heldir Ferrari Paniago
Presidente
1984/1985/1986
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Jefferson Teruya

de

Presidente
1987/1988

Souza

Kleanthi Lidia Haralampidou
Presidente
1989

Flávio Dantas

dos

Presidente
1990
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Santos

Zeila

de

Araújo Sobreira

Presidente
1991/1992/1993

Maria Elizabeth Araújo Ajalla
Presidente
1994/1995

Osnei Okumoto

Presidente
1996/1997/1998/1999
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Antônio José Paniago Neto

Presidente
2000/2001/2002/2003/2004/2005/2006/2007

Ronaldo Abrão

Presidente
2008/2009/2010/2011/2012/2013/2014/2015

Kalil Nabhan

de

Barros

Presidente Junta Diretiva 2014
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Dr. Flávio Shinzato

Farmacêutico residente e natural de Campo Grande, Dr. Flávio Shinzato é nascido em 13/11/1970. Filho de Jorge Shinzato e Emília Rolon Shinzato.
Casado e, pai de dois filhos, se graduou como farmacêutico em 1994, pela
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, com habilitação em Análises
Clínicas no ano de 1995 também pela UFMS.
Iniciou sua carreira profissional no Laboratório de Análises Clínicas
Laucídio Coelho da Santa Casa de Campo Grande. Atuou como Oficial Farmacêutico da Reserva do Exército Brasileiro, lotado no Hospital Geral Militar
de Campo Grande. Foi Coordenador Geral e Plantonista no Laboratório de
Análises Clínicas Multilab e Responsável Técnico pelo Controle de Qualidade e Tratamento de água para hemodiálise da Med Rim - Serviços Médicos
LTDA. em Campo Grande.
Dr. Flávio também foi farmacêutico-bioquímico e plantonista do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul. Coordenador e Plantonista no Laboratório do Hospital UNIMED e Consultor Técnico do Instituto do Rim de Ponta
Porã e da Clínica do Rim (DINEFRO) de Dourados.
Atualmente desenvolve suas atividades como sócio proprietário do Laboratório Célula Diagnósticos Citólogicos e Análises Clínicas, Laboratório de
Análises Clínicas Pasteur LTDA e da empresa LAQUA - Consultoria e Análises
de Água LTDA. Atua também no Controle de Qualidade e Tratamento de
água para hemodiálise do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul , do Hospital Universitário - UFMS de Campo Grande, da Renal Med Ltda - Clínica
de Hemodiálise em Corumbá, da Associação de Assistência Hospitalar de
Aquidauana e Responsável Técnico do SIN - Serviços Integrados em Nefrologia em Campo Grande.
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Dr. José Dario Moçambique

Farmacêutico em Três Lagoas, Dr. José Dario Moçambique é graduado em Farmácia e Bioquímica pela UFPR (Universidade Federal do Paraná)
desde 1974. Ao longo da carreira realizou o curso de Banco de Sangue pelo
CRF/SP (Conselho Regional do Estado de São Paulo), em 1995.
Pós-graduado em Hematologia e Banco de Sangue pela Academia de
Ciência e Tecnologia de São José do Rio Preto, Dr. José Dario trabalhou de
1975 até o ano de 2008, no Laboratório de Análises Clínicas Manoel Júnior,
como bioquímico.
De 1977 até hoje, exerce o cargo de Responsável Técnico e Proprietário da Agência Transfusional no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em
Três Lagoas.
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Dra. Juana Maria Rojas Silva

Farmacêutica-Bioquímica, formada pela Faculdade de Farmácia e
Odontologia de Ribeirão Preto, em 1973, Dr. Juana tem especialização em
Análises Clínicas em São Paulo e o título de Especialista em Análises Clínicas,
obtido no concurso no “V Congresso Brasileiro de Análises Clínicas, SBAC”,
em 1976, renovado de cinco em cinco anos até o presente momento.
No Laboratório de Análises Clínicas LABOCLINICA iniciou suas atividades em Novembro de 1978, em Ponta Porã, com foco na qualidade,
aprimoramento contínuo e acompanhamento da tecnologia. Foi um dos primeiros laboratórios a filiar-se ao PNCQ da Sociedade Brasileira de Análises
Clínicas, que lhe confere todos os anos a classificação “Excelente”.
Dez anos após, já com uma equipe formada, passou a se interessar
pela área de Farmácia de Manipulação. Além de cursos, realizou estágios em
farmácias conceituadas, de Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e São Paulo
com apoio de colegas que já atuavam na área. A Farmácia com Manipulação
Labovitae iniciou suas atividades em 1.989 em Ponta Porã.
Em 1998 concluiu o “Curso de Homeopatia para Farmacêutico”, em
Campo Grande, sob a direção do Dr. José Roberto Campos de Souza. Dra.
Juana também realizou estágio na farmácia H.N.Cristiano, em São Paulo-SP,
sob a supervisão da Dra. Amarilys de Toledo César. Em 2002, obteve seu
título de especialista, em “Manipulação Magistral Alopática”, em concurso
pela Anfarmag.
Em 2005, foi aprovada no Curso de Especialização (lato sensu) em
“Atenção Farmacêutica - Formação em Farmácia Clínica”, pelo Instituto Racine. A farmácia LABOVITAE, é filiada ao SINAMM, sistema nacional de
aperfeiçoamento e monitoramento magistral da Anfarmag, desde a primeira
versão, em 2006.
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Dra. Maria Guilhermina
Pereira Ortiz

Farmacêutica-bioquímica formada pela Unesp de Araraquara, São
Paulo, em 1978. Dra. Maria Guilhermina tem cursos de especializações em
Manipulação Magistral, Homeopatia, Atenção Farmacêutica e Educação.
Inaugurado em fevereiro de 1988, o Espaço Farmácia “Guilhermina
Ortiz” consolidou-se como um nome de referência na área de farmácia de
manipulação, em Dourados e região. A denominação anterior do estabelecimento, Farmaphórmulas, era pouco usual, face ao costume de chamá-lo de
“Farmácia da Guilhermina”, daí a alteração definitiva do nome.
A aproximação com o público retrata sua presença pessoal no trato
com os clientes. Ao longo de 26 anos de atuação no segmento de Farmácia
Magistral, Dra. Maria Guilhermina adotou as práticas de atenção farmacêutica e qualidade na manipulação e dispensação de medicamentos, história
que tem por base uma sólida formação acadêmica e profissional.
No curso de graduação, desenvolveu trabalhos de monitoria e de iniciação científica, na Unesp, no Instituto Adolfo Lutz e no Instituto Butantã,
dentro do setor de soros e vacinas. Em Dourados atuou por oito anos em
Laboratório de Análises Clinicas, antes de montar sua própria farmácia.
Desenvolveu campanhas educativas como: diabetes, câncer de mama,
câncer de próstata, tabagismo, hipertensão arterial e câncer de pele, entre
outras. O reconhecimento do trabalho da Dra. Maria Guilhermina se deve
à constante atualização científica e ao desafio de atuar, com dedicação, no
segmento farmacêutico, pautada nos princípios éticos e na busca constante
da qualidade.
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Dr. Ricardo Ferreira Nantes

Dr. Ricardo Ferreira Nantes é presidente do Portal Educação, uma das
maiores empresas de Educação a Distância (EaD) do mundo, sendo a maior
e mais premiada do Brasil. Nantes tem como formação a graduação em
Farmácia Bioquímica; é pós-graduado em Farmacologia; pós-graduado em
Educação a Distância e pós-graduando em MBA Executivo em Gestão Empresarial.
Mestre em Saúde Coletiva, Dr. Ricardo foi professor da Universidade
Federal de Mato Grosso do Sul. Além disso, atuou como Diretor Tesoureiro
do Conselho Regional de Farmácia de Mato Grosso do Sul (2005-2007),
foi presidente do Sindicato dos Farmacêuticos de MS (2002-2005) e ainda
desempenhou a função de Fiscal de Vigilância Sanitária do Governo de MS
(2002-2006).
Hoje, com o cargo atual de presidente, Dr. Ricardo Nantes é empreendedor Endeavor, coordena atividades de liderança, gestão, planejamento,
processos empresariais, qualidade total, educação à distância, farmácia (com
ênfase em Vigilância Sanitária de Medicamentos e Produtos). Além disso, é
palestrante e consultor em e-Learning, EaD, mídias sociais e gestão empresarial.
Foram dezenas de prêmios e reconhecimentos recebidos ao longo de
toda a sua carreira, entre eles: Comendador da República Brasileira; Prêmio
Empreendedor de Sucesso 2009 (Revista Pequenas Empresas e Grandes Negócios), Eleito um dos 5 Empreendedores do Ano - Categoria Emerging - pela
Endeavor e Ernest & Young Terco (maior empresa de auditoria do mundo),
entre outros títulos, condecorações e prêmios.
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Dr. Sidney Roberto Rivas

Farmacêutico-bioquímico pela Universidade Estadual de Mato Grosso
desde 1976, Dr. Sidney Rivas tem especialização em Fitoterapia Clínica e
homeopatia e foi um dos conselheiros do CRF/MS na gestão do Presidente
Eldo Padial.
Idealizador e coordenador do projeto de construção, implantação e
operacionalização do Laboratório Central de Saúde Pública do Estado de
Mato Grosso do Sul, Dr. Sidney também foi o primeiro Presidente do Laboratório Central de Saúde Publica e Rede de Laboratórios Regionais e Locais
do MS.
No caminho da Farmácia Magistral, Dr. Rivas foi presidente e fundador
e atualmente é vice-presidente da Anfarmag Regional de Mato Grosso do
Sul. Sócio proprietário e farmacêutico responsável da Farmácia de Manipulação Instituto Bioquímico Ltda há 35 anos, hoje seu filho, também farmacêutico Thiago Augusto Rivas, está na sucessão da Empresa.
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Tatsuya Sakuma

Graduado em Farmácia-Bioquímica pela Faculdade de Farmácia e
Odontologia de Campo Grande, atual Universidade Federal de Mato Grosso
do Sul. Dr. Tatsuya Sakuma é Mestre e Doutor em Análises Clínicas pela Universidade de São Paulo, tem MBA em Gestão Empresarial pela Universidade
Federal de Mato Grosso do Sul e MBA em Marketing pela Fundação Getúlio
Vargas.
Ao longo da carreira, Dr. Tatsuya participou de 13 Congressos Internacionais e 45 Congressos Nacionais na área de Análises Clínicas. Além de
realizar 74 cursos de curta duração também em Análises Clinicas, fez vários
estágios em Análises Clínicas no Brasil, Estados Unidos e no Japão e tem 16
trabalhos científicos publicados em revistas nacionais e internacionais.
Dr. Tatsuya foi Diretor do Laboratório Clínico do Hospital Universitário da UFMS de 1976 a 1980, Professor Titular da disciplina de Bioquímica Clinica da UFMS de 1976 a 2003, Professor da Disciplina de Exames
Complementares no Diagnóstico Pediátrico no Curso de Pós-Graduação em
Pediatria da UFMS de 1998 a 2003.
Dr. Tatsuya é Membro Emérito da Associação Americana de Química
Clínica - Washington - DC, USA de 1981 a 2014 e é Diretor do Laboratório
Bioclínico, em Campo Grande.
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Dr. Admar Ferreira Leal Filho e Dra. Salma Ferreira Leal
Farmacêutico e bioquímico graduado pela Universidade Federal de Mato Grosso do
Sul, ano de 1998, Dr. Admar é especialista em Farmácia Homeopática pela Universidade
Estadual de São Paulo - UNESP, campus de Araraquara com MBA em gestão e marketing
pelo instituto Racine.
Dra. Salma Ferreira Leal é farmacêutica e bioquímica graduada pela Universidade
de Marília, ano de 1992, especialista em farmacologia pela Unimar, em Toxicologia e Cosmetologia, pela Universidade de São Paulo - UNESP, campus de Araraquara.
Dois irmãos com um só sonho: abrir uma Farmácia diferenciada focada na atenção
farmacêutica visando um atendimento de qualidade. Fazendo com que este sonho se tornasse realidade, a farmácia Alquimia foi inaugurada em Fevereiro do ano 2000, na cidade
de Cassilândia, tendo no ano de 2013 se tornado “FARMAIS ALQUIMIA”.
O desejo de evoluírem e se tornarem excelência no ramo farmacêutico, inspirou-os a
continuamente se especializarem em diversas áreas da Farmacologia, tanto é que já no primeiro ano de seu funcionamento a farmácia Alquimia figurou como destaque na cidade, tendo
sido eleita pela população em pesquisa realizada pela Associação Comercial, como a melhor
farmácia da cidade, o que fez com que alcançassem destaque e fama em toda a região.
Não se pode deixar de citar que Dra. Salma e Dr. Admar Ferreira também são pessoas formadoras de opinião por serem dedicadas às questões socioculturais onde exercem
sua atividade. Destacando Dr. Admar Ferreira, que foi presidente do Rotary Clube e da
Associação Comercial de Cassilândia, e graças a sua característica empreendedora foi capaz de trazer inúmeros cursos profissionalizantes para a cidade que contribuiu e capacitou
uma infinidade de pessoas para o trabalho.
Dois profissionais que se juntaram pela paixão à profissão, ao conhecimento, à ética e a busca pela inovação como arma para se diferenciar em um mercado competitivo,
visando sempre à saúde e o bem estar de seus clientes.
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MANDATO - 1972
Presidente: Doulivar Beranger Monteiro
Vice Presidente: Inardi Adami
Secretário Geral: Geraldo Medeiros Santiago
Tesoureiro: Leomar Pereira Mendes

MANDATO - 1981
Presidente: Eldo Padial
Vice Presidente: Hércules Maymone
Secretário Geral: Antônio de Almeida Lira
Tesoureiro: José Carlos da Costa Vieira

MANDATO - 1973
Presidente: Doulivar Beranger Monteiro
Vice Presidente: Lutfalla Galles
Secretário Geral: Hilda Sachico Minei
Tesoureiro: Leomar Pereira Mendes

MANDATO - 1982
Presidente: Hércules Maymone
Vice Presidente: Heldir Ferrari Paniago
Secretário Geral: Antônio de Almeida Lira
Tesoureiro: José Carlos da Costa Vieira

MANDATO - 1974
Presidente: Doulivar Beranger Monteiro
Vice Presidente: Eldo Padial
Secretário Geral: Hilda Sachico Minei
Tesoureiro: Mario Benedito Ferreira

MANDATO - 1983
Presidente: Eldo Padial
Vice Presidente: Hércules Maymone
Secretário Geral: José Carlos da Costa Vieira
Tesoureiro: Heldir Ferrari Paniago

MANDATO - 1975
Presidente: Doulivar Beranger Monteiro
Vice Presidente: Eldo Padial
Secretário Geral: Mario Benedito Ferreira
Tesoureiro: Heldir Ferrari Paniago

MANDATO - 1984
Presidente: Heldir Ferrari Paniago
Vice Presidente: Edyr Pedroso Daubiam
Secretário Geral: Ivan Maksoud
Tesoureiro: Hipólito de Aquino Lopes

MANDATO - 1976
Presidente: Eldo Padial
Vice Presidente: Inard Adami
Secretário Geral: Flávio Dantas dos Santos
Tesoureiro: Francisco Bernardes Ferreira

MANDATO - 1985
Presidente: Heldir Ferrari Paniago
Vice Presidente: Edyr Pedroso Daubiam
Secretário Geral: Helio Dantas dos Santos
Tesoureiro: Ivan Maksoud

MANDATO - 1977
Presidente: Eldo Padial
Vice Presidente: Heldir Ferrari Paniago
Secretário Geral: Manoel Lima de Medeiros
Tesoureiro: José Carlos da Costa Vieira

MANDATO - 1986
Presidente: Heldir Ferrari Paniago
Vice Presidente: Julita Antunes de Miranda Sá
Secretário Geral: Jefferson Teruya de Souza
Tesoureiro: Adalberto Arão

MANDATO - 1978
Presidente: Inard Adami
Vice Presidente: Hercules Maymone
Secretário Geral: Manoel Lima de Medeiros
Tesoureiro: José Carlos da Costa Vieira

MANDATO - 1987
Presidente: Jefferson Teruya de Souza
Vice Presidente: Helio Dantas dos Santos
Secretário Geral: Lucy Mara Gomes
Tesoureiro: Edyr Pedroso Daubiam

MANDATO - 1979
Presidente: Manoel Lima de Medeiros
Vice Presidente: Flávio Dantas dos Santos
Secretário Geral: Custódio Manoel Castro do Nascimento
Tesoureiro: Márcio Avelino Procópio da Silva

MANDATO - 1988
Presidente: Jefferson Teruya de Souza
Vice Presidente: Julita Antunes de Miranda Sá
Secretário Geral: Humberto José Sepa de Matos
Tesoureiro: Helio Dantas dos Santos

MANDATO - 1980
Presidente: Eldo Padial
Vice Presidente: Hipólito de Aquino Lopes
Secretário Geral: Flávio Dantas dos Santos
Tesoureiro: Márcio Avelino Procópio da Silva

MANDATO - 1989
Presidente: Kleanthi Lidia Haralampidou
Vice Presidente: Julita Antunes de Miranda Sá
Secretário Geral: Humberto José Sepa de Matos
Tesoureiro: Jefferson Teruya de Souza

42

Composição

de ex-diretores do

CRF/MS

MANDATO - 1990
Presidente: Flávio Dantas dos Santos
Vice Presidente: Zeila de Araújo Sobreira
Secretário Geral: Josane Rita Bicudo de Morae
Tesoureiro: Ana Lucia da Silva

BIÊNIO 2000/2001
Presidente: Antônio José Paniago Neto
Vice: Glauco Tramujas Furtado
Secretário Geral: Ronaldo Abrão
Tesoureiro: Osnei Okumoto

MANDATO - 1991
Presidente: Zeila de Araújo Sobreira
Vice Presidente: Jorge Alberto Prudente de Aquino
Secretário Geral: Maria Elizabeth Araújo Ajalla
Tesoureiro: Lothar Peters

BIÊNIO 2002/2003
Presidente: Antônio José Paniago Neto
Vice: Ronaldo Abrão
Secretário Geral: Roberto Veiga Alva
Tesoureiro: Surama Fuad Abdullahad

MANDATO - 1992
Presidente: Zeila de Araújo Sobreira
Vice Presidente: Sebastião Renato da Costa Oliveira
Secretário Geral: Maria Jane Almeida de Lima Machado
Tesoureiro: Maria Elizabeth Araújo Ajalla

BIÊNIO 2004/2005
Presidente: Antônio José Paniago Neto
Vice: Ronaldo Abrão
Secretário Geral: Marcelo Palmeira Mota
Tesoureiro: Marcelo Konorat

MANDATO - 1993
Presidente: Zeila de Araújo Sobreira
Vice Presidente: Maria Elizabeth Araújo Ajalla
Secretário Geral: Ione Maria Loureiro Lima
Tesoureiro: José Robalinho da Silva Neto

BIÊNIO 2006/2007
Presidente: Antônio José Paniago Neto
Vice: Ronaldo Abrão
Tesoureiro: Ricardo Ferreira Nantes
Secretário Geral: Marcelo Konorat

MANDATO - 1994
Presidente: Maria Elizabeth Araújo Ajalla
Vice Presidente: José Robalinho da Silva Neto
Secretário Geral: Maria Jane Almeida de Lima Machado
Tesoureiro: Mario José Bertuol

BIÊNIO 2008/2009
Presidente: Ronaldo Abrão
Vice: Wilson Hiroshi de Oliveira Uehara
Tesoureira: Roberta Barbosa Lopes Francisco
Secretária-Geral: Cláudia Regina Baur Arfux

MANDATO - 1995
Presidente: Maria Elizabeth Araújo Ajalla
Vice Presidente: Osnei Okumoto
Secretário Geral: Ione Maria Loureiro Lima
Tesoureiro: Zeila de Araújo Sobreira

BIÊNIO 2010/2011
Presidente: Ronaldo Abrão
Vice: Wilson Hiroshi de Oliveira Uehara
Tesoureiro: Adam Macedo Adami
Secretário-Geral: André Mueller

MANDATO - 1996/1997
Presidente: Osnei Okumoto
Vice Presidente: Antônio José Paniago Neto
Secretário Geral: Ione Maria Loureiro Lima
Tesoureiro: Wander Fernando de Oliveira Filiú

BIÊNIO 2012/2013
Presidente: Ronaldo Abrão
Vice: Wilson Hiroshi de Oliveira Uehara
Tesoureiro: Adam Macedo Adami
Secretário-Geral: Roberta Barbosa Lopes Francisco

BIÊNIO 1998/1999
Presidente: Osnei Okumoto
Vice: Antônio José Paniago Neto
Secretário Geral: Glauco Tramujas Furtado
Tesoureiro: Ronaldo Abrão
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Conselho Regional de Farmácia do Estado de Mato Grosso do Sul
Rua Rodolfo José Pinho, 66 - Tel: (67) 3325-8090
CEP: 79004-690 - Mato Grosso do Sul - MS
www.crfms.org.br

Conselho Regional de Farmácia do Estado de Mato Grosso do Sul
JUNTA DIRETIVA

Diretoria Complementar

01/01/2014 a 30/04/2014

02/05/2014 a 31/12/2015

Presidente
Kalil Nabhan de Barros

Presidente
Ronaldo Abrão

Vice-Presidente
Maria Tereza Ferreira Duenhas Monreal

Vice-Presidente
Osnei Okumoto

Secretário Geral
Renaudt Fernando Tedesco de Carvalho

Secretário Geral
Adam Macedo Adami

Tesoureira
Marillin de Castro Cunha

Tesoureira
Kelle de Cássia Luz Slavec

Conselheiros Regionais em 2014
Conselheiros Efetivos
Adam Macedo Adami
Flavia Buainain Thomazi
Kalil Nabhan de Barros
Kelle de Cássia Luz Slavec
Luiz Gonçalves Mendes Júnior
Maria Tereza Ferreira Duenhas Monreal

Osnei Okumoto
Racib Panage Harb
Roberta Barbosa Lopes Francisco
Ronaldo Abrão
Thiago de Freitas Santos
Wilson Hiroshi de Oliveira Uehara

Conselheiros Suplentes
Everton Brandão da Silva
Paula Nassar

Diretoria CRF/MS 2014
Junta Diretiva

Kalil Nabhan de Barros
Presidente

Maria Tereza Ferreira
Duenhas Monreal
Vice-Presidente

Renaudt Fernando
Tedesco de Carvalho
Secretário Geral

Marillin de Castro Cunha
Tesoureira

Diretoria Complementar

Ronaldo Abrão
Presidente

Osnei Okumoto
Vice-Presidente

Adam Macedo Adami
Secretário Geral

Conselheiros Regionais

em

Kelle Cássia Luz Slavec
Tesoureira

2014

Flavia Buainain Thomazi

Luiz Gonçalves Mendes Júnior

Racib Panage Harb

Roberta Barbosa
Lopes Francisco

Thiago de Freitas Santos

Wilson Hiroshi
de Oliveira Uehara

Everton Brandão da Silva
(suplente)

Paula Nassar
(suplente)

