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A

partir das 12 horas
do dia 8 de novembro de 2017,
durante 48 horas,
os farmacêuticos catarinenses
são novamente convocados a
decidir, pelo voto, qual representação farmacêutica que será
exercida nos próximos anos.
Quem acompanha o trabalho do CRF-SC nas múltiplas
plataformas disponíveis – site,
Facebook, instagram, revista –
logo percebe a complexidade da
tarefa que cabe a conselheiros
e gestores: como autarquia fiscalizadora do exercício do âmbito, o CRF é um guardião da
ética na profissão, mas também
é uma poderosa ferramenta a
serviço da valorização da ciência
farmacêutica.
Há demandas de ordem política, como a elaboração de
legislação pertinente à categoria e aprovação de normas,
que depende do envolvimento
e comprometimento do CRF-SC. Este é o caso, para citar
um exemplo notório e recente,
da Lei Federal 13.021/14, que
mudou o conceito de Farmácia
no Brasil, ampliando e consolidando a autoridade do farmacêutico.
Outras demandas são jurídicas – batalhas que se travam em
tribunais, como tem ocorrido
para promover a segurança do
paciente e garantir a presença
de farmacêuticos em todas as
farmácias hospitalares.
Existem níveis de representação institucional, em espaços de

decisão nos quais o CRF-SC não
pode se omitir, e há os processos
contínuos de comunicação com
a sociedade, para orientar o Uso
Racional de Medicamentos, por
exemplo.
Nesta eleição, serão escolhidos
8 Conselheiros Regionais Efetivos e 3 Suplentes. O mandato
inicia-se em 2019. A Diretoria
eleita terá mandato para os anos
2018/2019. Esta Edição Especial de Espaço Farmacêutico
cumpre um preceito democrático de tornar conhecidos todos
os farmacêuticos candidatos aos
referidos cargos, além de trazer
os esclarecimentos necessários
ao processo de votação.
A todos farmacêuticos, instamos que participem do pleito,
votando conforme suas convicções pessoais naquilo que os
representem o mais fidedignamente.
Neste momento democrático, o CRF-SC presta honroso tributo a todos os colegas
farmacêuticos que atuam em
Santa Catarina. São milhares
de profissionais, por vezes anônimos na solidão de laboratórios e centros de pesquisa, por
vezes personalidades conhecidas
e admiradas nas comunidades,
cujos silenciosos atos de coragem e compaixão nos inspiram
a todos.
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ELEIÇÕES 2017
VAGAS E
MANDATOS

A duração dos mandatos para
as funções públicas do Conselho
Regional de Farmácia é de 4 (quatro) anos para Conselheiros, e de 2
(dois) anos para Diretoria nos termos da Lei Federal nº 3.820/60.
No CRF-SC, neste ano de 2017,
as eleições abrem 2/3 das vagas e
escolhem Diretoria. Portanto, serão 8 (oito) vagas para conselheiro

regional efetivo e 03 (três) vagas
para conselheiro regional suplente
para quadriênio 2019/2022; mais
a Chapa Única para Diretoria com
mandato para os anos 2018/2019.

O DIREITO DE VOTAR
Para que o profissional farmacêutico possa exercer o seu dever e direito de votar, deve estar quite com
suas obrigações perante a Tesouraria

do CRF no qual está inscrito. Deve,
ainda, estar com o seu cadastro profissional atualizado.
O voto é obrigatório aos farmacêuti-

cos inscritos nos respectivos Conselhos
Regionais de Farmácia, salvo os maiores
de 70 (setenta) anos, os remidos, os declaradamente incapazes e os enfermos.

ONDE VOTAR
As eleições serão realizadas exclusivamente pela Internet, por meio do site
www.votafarmaceutico.org.br,
mediante senha individual e intransferível. A votação será das 12:00 horas (meio-dia) do dia 08/11/2017
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até às 12:00 horas (meio-dia) do dia
10/11/2017
O eleitor poderá votar de qualquer
computador, smartphone, tablet conectado à Internet, como, por exemplo, em uma “lan house”. Se preferir,

o eleitor poderá comparecer à sede do
CRF-SC em Florianópolis onde será
disponibilizado pelo menos um computador com acesso à Internet, durante o período da eleição e o horário
de funcionamento do CRF.

O ACESSO AO SISTEMA DE VOTAÇÃO
Cada farmacêutico com situação
regular perante o CRF e no endereço constante dos dados cadastrais
receberá, até 30 (trinta) dias pelos
correios e até 48 (quarenta e oito)
horas por correspondência eletrônica (e-mail), antecedentes ao pleito,
uma senha provisória para votação
pela Internet, sem conhecimento

ou acesso das partes envolvidas na
eleição, a qual deverá ser alterada
previamente para uma definitiva,
O farmacêutico que está com
situação regular perante o CRF e
constante no cadastro enviado pode
recuperar a sua senha, por meio do
acesso ao site www.votafarmaceutico.org.br, ícone RECUPERAR SE-

NHA. Deverá digitar o CPF para
localização do registro profissional.
A senha definitiva será enviada para
o e-mail que está cadastrado na base
de dados do colégio eleitoral.
A senha pode ser recuperada por
e-mail, desde que este dado conste
da base de dados do colégio eleitoral.

JUSTIFICATIVAS PELO
NÃO EXERCÍCIO DO VOTO
Todos os farmacêuticos que
estiverem impedidos de votar deverão fazer a justificativa no site
www.votafarmaceutico.org.br,

mesmo que o nome não conste do
Colégio Eleitoral. O formulário
de justificativa será disponibilizado, no período de 11/11/2017

até o dia 10/01/2018. As justificativas das razões do impedimento serão avaliadas pelo Plenário
do CRF.
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PENALIDADES PARA QUEM
NÃO VOTAR E NÃO JUSTIFICAR
O farmacêutico que não votar ou justificar o voto está sujeito ao pagamento
de multa equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor da anuidade
do exercício (art. 7º § 2 da Resolução
604/14 – Regulamento Eleitoral).
Da notificação da aplicação de multa, caberá defesa no prazo de 3 (três)

dias ao Plenário do CRF, que julgará
as razões apresentadas. Da decisão do
CRF, caberá recurso ao CFF no prazo
de 3 (três) dias, caso contrário, será
formalizado o competente executivo
fiscal para os fins do artigo 35 da Lei
Federal nº 3.820/60.
O recurso ao CFF deverá ser inter-

posto perante o CRF no qual tramita
o processo, mediante o pagamento de
porte de remessa e retorno dos autos
através de boleto bancário oriundo
de convenio especifico, sob pena de
deserto e não encaminhamento, em
valores definidos por portaria do Presidente do CFF.

COMPROVAÇÃO DO VOTO
Depois de concluído o seu processo de votação, você poderá solicitar uma
segunda via para armazenamento se desejado, bastando para isso, acessar a opção
2ª Via de comprovante e fornecer sua senha (a mesma que foi utilizada para votar).

COMO CANDIDATOS E CHAPAS
APARECEM NO SISTEMA DA URNA
O modelo de votação eletrônica deverá obedecer a seguinte sequência:
1) A relação dos candidatos à
Conselheiro Regional, no qual o
eleitor será orientado a assinalar
oito candidatos para Conselheiro
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Regional efetivo;
2) As chapas completas da Diretoria, com nomes e funções, no qual o
eleitor poderá assinalar apenas uma
das chapas.
3) para cada candidatura será dis-

ponibilizado espaço para inserção
de foto e proposta resumida de cada
candidato ou chapa.
4) A ordem de disposição dos candidatos e chapas na página de votação
se dará mediante ordem de inscrição.

CANDIDATOS A CONSELHEIRO
REGIONAL EFETIVO DO CRF-SC
MANDATO 2019/2022

HORTÊNCIA SALETT
MULLER TIERLING

CARLOS NYANDER
THEISS

CLÁUDIO LAURENTINO
GUIMARÃES

Graduada em Farmácia na UFRGS
e Pós-Graduada em Saúde Pública na
ENSP/FIOCRUZ, é farmacêutica
na Secretaria Municipal de Saúde de
Chapecó. Conselheira do CES/SC e
membro do Grupo de Trabalho em
Vigilância Sanitária do CFF. Atual
Presidente do CRF-SC, consolidou
a regionalização do Conselho dialogando com setores estratégicos para
a profissão, trabalhando pela ampliação da Assistência Farmacêutica no
setor público e privado. Lutou pela
aprovação da Lei 13.021/14 que reafirmou a autoridade técnica do farmacêutico e da Lei Est 16.473/14,
pioneira no país, que autoriza aplicação de vacinas em farmácias e a
manipulação de medicamentos e
produtos isentos de prescrição, mediante prescrição do farmacêutico.
Vai continuar trabalhando pela união
e valorização da profissão em todo
seu âmbito.

Farmacêutico-bioquímico graduado em 2004 pela UFSC, especialista em Hematologia Clínica pela
UNIVALI, Especialista em Gestão e
Auditoria em Saúde pelo IPOG. Durante a graduação foi balconista de
farmácia por 5 anos, estagiou no HEMOSC e foi bioquímico plantonista
no Hospital Regional de São José por
2 anos. Há 11 anos é proprietário
de Laboratório de Análises Clínicas.
Sempre atuante no empreendedorismo e na valorização da profissão, é
vicepresidente da comissão de Análises Clínicas do CRF/SC, conselheiro
fiscal do Sindilab/SC e Conselheiro
Municipal de Saúde de Florianópolis. Acredita na renovação, aproximação com Universidades e entidades,
promoção de cursos de capacitação,
incentivo e valorização do Farmacêutico seja como trabalhador, público e
privado, ou empreendedor.

Graduação em Farmácia e Análises Clínicas pela UFSC, 1988. Foi
Farmacêutico Analista Clínico nos
Hospitais Joana de Gusmão e Celso
Ramos. Estagiou no Instituto de Medicina Tropical de São Paulo e Analista Clínico na cidade de SP. Possui
mestrado e doutorado em Farmacologia pela UFSC. Desde o ano de
1992 é docente na Universidade Regional de Blumenau. Foi responsável
pela implantação do Curso de Farmácia na FURB – seu primeiro coordenador. Atualmente, exerce a função de Diretor do Centro de Ciências
da Saúde e docente de farmacologia.
É membro da Comissão de Ensino
do CRFSC e membro Curador do
Hospital Santo Antônio de Blumenau. Proponho exercer a função de
Conselheiro nas ações da profissão
no seu pleno, focado na Farmácia
Clínica, Hospitalar, Análises Clínicas
e Ensino Farmacêutico.
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CANDIDATOS A CONSELHEIRO
REGIONAL EFETIVO DO CRF-SC
MANDATO 2019/2022

TOMÁS JULIO
CORREA NETO

LUCIANO
SOARES

ROBISON
MENIN

Possui graduação em Farmácia/
Bioquímica pela Universidade Paulista de São Paulo (2009), pós-graduação em Farmácia Hospitalar
pela Universidade do Oeste Paulista
(2013), MBA Executivo Internacional em Gestão de Negócios (2017) e
mestrando em Gestão de Empresas
pela Universidade Lusófona do Porto. Atualmente é membro da Comissão de Farmácia Hospitalar do CRF/
SC e ocupa a posição de Gerente de
Apoio no Hospital Baía Sul S.A. e
Clínica Imagem, situados em Florianópolis/SC. Destaca ações voltadas
para o desenvolvimento das práticas
de atuação do Farmacêutico no âmbito Hospitalar com melhores condições para o exercício da responsabilidade técnica neste setor. Em parceria
com o SindFar/SC movimenta grupos dos profissionais para valorização
da classe, bem como melhorias do
piso salarial no Estado.

Com graduação, mestrado e doutorado pela Universidade Federal de
Santa Catarina, atua como professor
na Universidade da Região de Joinville, na graduação desde 2001, e no
Mestrado em Saúde e Meio Ambiente. Pesquisador nas áreas de Assistência Farmacêutica e Saúde Coletiva, foi coorganizador da coleção de
livros: Assistência Farmacêutica no
Brasil – Política, Gestão e Clínica. É
diretor no Sindfar/SC, presidente da
Comissão de Educação do CRF/SC,
e diretor na ABEF. Propõe ações de
valorização do trabalho farmacêutico
em todas as áreas de atuação. Quer
dialogar com a categoria para compreender as necessidades e construir,
conjuntamente, o reconhecimento
social e econômico da Farmácia. Articular as universidades do estado,
visando apoiar as necessidades de
qualificação dos farmacêuticos.

Diplomado em Farmácia e Bioquímica pela Universidade Estadual de
Ponta Grossa (1996) e pós-graduado
em Administração em Saúde Pública
(2003). Exerceu cargo de fiscal sanitarista no município de São Bento
do Sul (2001). Conselheiro do CRF/
SC por dois mandatos (2007-2010)
e (2015-2018). É membro da câmara técnica do CRF/SC. Atuação preponderante em Farmácia e Drogaria
desde 1997. Proponho garantir a
continuidade de um CRF justo e democrático. Apoiar ações que venham
melhorar a empregabilidade e as condições de trabalho dos nossos profissionais. Preservar o espaço do farmacêutico e estimular sua ampliação no
setor público garantindo a qualidade
dos serviços de saúde.
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CANDIDATOS A CONSELHEIRO
REGIONAL EFETIVO DO CRF-SC
MANDATO 2019/2022

RODRIGO MICHELS
ROCHA

NOEMIA LIEGE MARIA DA
CUNHA BERNARDO

SARA ROSÂNGELA
MARTINS RAUEN

Formado em farmácia e bioquímica pela UFSC em 2001. Possui pós
graduação em Farmácia Magistral e
Farmácia Homeopática pela PUC-PR. Possui também Pós- Graduação
em Gestão Empresarial pela Univali-SC. Atua no setor magistral desde
2004, onde é proprietário de duas
farmácias de manipulação no Município de Palhoça. Foi presidente da
Associação de Farmacêuticos Magistrais de SC por quatro anos e Tesoureiro por duas gestões. Hoje ocupa
posição no Conselho de Ex-presidentes da Anfarmag-SC. Participante ativo na comissão de Farmácia
Magistral no CRF-SC além de fazer
parte do Núcleo de Farmácias Magistrais na Acif, Florianópolis. Com
sua experiência, pretende representar
a categoria, lutando pela valorização
da profissão farmacêutica e pela sustentabilidade dos estabelecimento
farmacêuticos.

Graduada pela UEM/Maringá. Especialista em Farmacologia (UFPR).
Mestre em Farmácia (UFSC). Doutoranda farmácia da (UFSC). Possui
experiência em Farmácia Hospitalar
e Farmácia/Drogaria. É diretora do
SINDFAR/SC, Presidente da Comissão de Farmácia do CRF/SC,
professora da Graduação e Pós graduação em Farmácia na UNIVALI.
Como Conselheira regional de Santa
Catarina pretendo ter uma prática
que atenda as necessidades dos farmacêuticos que atuam nos diversos
seguimentos. Desenvolver no CRF/
SC politicas de humanização que valorizem a autonomia e o protagonismo do farmacêutico. Promover ações
que integram ensino e o serviço. Lutar pela valorização profissional e pelas condições de trabalho. Valorizando as ações que envolvam o cuidado
farmacêutico.

Graduada em Farmácia e Análises
Clínicas pela UFSC. Exerceu atividade em laboratório clínico e depois
em farmácia. Foi diretora da Farma&Farma, Presidente da Comissão
de Ética e hoje trabalha em consultoria farmacêutica.Como conselheira,
apresentou, em 2015, proposta de
deliberação para criação do Fundo de
Assistência para assistir colegas em
dificuldades (ainda não aplicado pelo
CRF) . Entendendo que podemos
prestar assistência em vários locais,
como profissionais liberais que somos , buscando ampliar a assistência
farmacêutica e a renda do farmacêutico, apresentou em JULHO/2017,
proposta de deliberação para regulamentação do farmacêutico Assistente
e Substituto. Trabalha para um CRF/
SC ativo em defesa dos interesses da
categoria, empenhado na guarda e
ampliação do âmbito profissional.
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CANDIDATOS A CONSELHEIRO
REGIONAL EFETIVO DO CRF-SC
MANDATO 2019/2022

ANA FLÁVIA
BROERING ELLER

MAURÍCIO
PRAZERES

SILVIO DA
CONCEIÇÃO DA SILVA

Formada em Administração de
Empresas pela UNISUL em 2002, e
em Farmácia pela Faculdade Estácio
de Sá em 2012. Trabalha em farmácia
desde 1998, sendo proprietária e RT
da empresa Farmatriz desde sua fundação. Exerce atividade em alopatia e
em manipulação. Esposa do Farmacêutico Lucio Joaquim Eller e mãe
de duas filhas. Sabe que faz diferença
no bairro onde atua e está se candidatando porque quer que o CRF/SC
faça mais pelas Farmacêuticas mulheres e mães que têm dupla jornada e desempenham com excelência e
dedicação as atividades profissionais.
Lutará para que a fiscalização seja
atuante e orientadora, permitindo ao
profissional tomar conhecimento das
atualizações das legislações profissionais e sanitárias, além de dar o devido respeito e crédito às alegações dos
profissionais fiscalizados.

Formado em Farmácia e Bioquímica (UFSC) em 1982. É Especialista em Saúde Pública e Gerência
de Recursos Humanos. É Mestre em
Saúde Pública, formado pela UFSC.
No CRF/SC, foi Conselheiro Regional, Presidente, Vice-Presidente,
Secretário, Membro da Comissão
de Ética e Representante Regional
no CFF. Exerceu cargos diretivos no
Centro Acadêmico de Farmácia, Associação Catarinense de Farmácia e
Bioquímica e SindFar-SC. Trabalhou
como Bioquímico em Laboratório
de Análises Clinicas e Farmacêutico Responsável Técnico por diversas
farmácias comerciais e privativas. Foi
Consultor Técnico da ESAG para
concursos públicos na área da saúde
e Professor do Centro Universitário
Estácio de Sá de Santa Catarina dos
cursos de Farmácia, Nutrição e Psicologia, na disciplina Saúde Coletiva.

Formado pela Universidade do
Contestado (2013) e Pós Graduado
em Farmácia Clinica pelo Instituto
Racine (2015). Atua como Farmacêutico proprietário da Farmácia
Paes Leme, em Imbituba, desde
1997. Defende um Conselho transparente onde o Farmacêutico seja
tratado realmente como profissional
e não como simples contribuinte.
Defende a luta para que os profissionais possam trabalhar em mais de um
estabelecimento farmacêutico, desde
que não haja choque de horário. Defende um salário digno para todos
os profissionais, a união como base
para um fortalecimento da categoria
e a criação de workshop para encorajar os profissionais montarem seus
próprios negócios, com conhecimento adequado e segurança. Defende
uma fiscalização mais justa. Atuará
no CRF/SC com dedicação, justiça,
transparência e ética.
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CANDIDATOS A CONSELHEIRO
REGIONAL EFETIVO DO CRF-SC
MANDATO 2019/2022

MARCELO CONTI
Formado
em
Farmácia
(UFSC/1992) e Gestão de Negócios
(UNISUL/2006). Casado, pai de
3 filhos e trabalhador em farmácia,
com dedicação exclusiva. Conhecedor das grandes dificuldades na
gestão e no exercício da profissão no
dia a dia, está habilitado e motivado para desempenhar suas funções
de Conselheiro Regional. Irá lutar
para que os colegas Farmacêuticos
recebam a digna valorização e será a
voz ativa para exigir respeito, salários
dignos, a opção de poder trabalhar,
com liberdade, em vários empregos,
oportunizando aumento de renda.
Intervirá para que o site do CRF/
SC seja melhor aproveitado, reintegrando profissionais no mercado de
trabalho e disponibilizando cursos de
atualização profissional. Quer que o
CRF/SC seja referência de representação da categoria, como o CREA,
CRM, e outros.

JOAO FERNANDES
FLORIANO

NEMÉSIO CARLOS
DA SILVA

Formado em 2008 UNISUL e
Pós-Graduado em Pericia Criminal e
Ciências Forenses pelo IPOG/2015.
Farmacêutico proprietário da Farmácia 101 Popular desde a sua fundação. Em Janeiro assume a Presidência
do Sindicato Patronal do Comercio
Varejista de Tubarão e a região da
Amurel (Gestão 2018 - 2021) por
entender que farmacêutico fará diferença em prol dos colegas. Pretende
atuar no CRF/SC defendendo uma
fiscalização educativa e instrutiva e a
valorização da categoria farmacêutica. Lutará por um Conselho transparente e pelo fortalecimento e
união da categoria nas diversas áreas de atuação. Apresentará proposta
de programa institucional de assessoramento ao profissional Farmacêutico, estimulando-o ao empreendedorismo. Defenderá a implantação
do Selo de Qualidade para empresas
farmacêuticas.

Graduação UFSC (80/81). Especialista em Alimentos e em Gestão
em Saúde. Mestre em Políticas Sociais e Dinâmicas Regionais. Professor do curso de Farmácia desde 2002
(UNOCHAPECÓ).
Fundador/
Presidente Centro Acadêmico Farmácia (79/80) e diretor DCE (81).
Presidente Assoc. Regional Oeste
de Farmácia e Bioquímica (83/85).
Conselheiro do CRF/SC (85/87)
e reeleito (88/90). Presidente eleito na primeira eleição direta CRF/
SC (88). Conselheiro Federal
(88/91), eleito na primeira eleição
direta em SC e reeleito (92/94).
Vereador (93/96) e Vice-Prefeito
de Chapecó. Secretário: Educação, Cultura e Esportes (97/98);
Governo (05/08); Saúde (09/11);
Planejamento Urbano (11/12); Planejamento e Gestão (13/16); Educação (2016) e Assessor Executivo do
Prefeito de Chapecó (atual).
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CANDIDATOS A CONSELHEIRO
REGIONAL EFETIVO DO CRF-SC
MANDATO 2019/2022

ARANI
SCHROEDER

ILTON OSCAR
WILLRICH

Formado pela UNIVALI (1996),
cuja monografia originou a criação
da Farma&Farma, entidade de referência nacional onde foi Presidente e
Diretor por 14 anos. Cursou Farmácia Clínica na Universidad de Chile
e MBA em Gestão Empresarial-FGV.
Conselheiro Regional desde 2015.
Professor de Pós Graduação, Consultor e Palestrante na área farmacêutica. Membro do GT sobre Farmácia
Popular do CFF em parceria com o
Ministério da Saúde. Lutará por um
CRF/SC totalmente transparente,
que protege, ampara, qualifica, fiscaliza de forma humanizada, orienta
os profissionais e protege a sociedade.
Lutará para a melhoria dos serviços
prestados pelo CRF/SC, com qualificação e valorização de seus colaboradores. Defenderá que o CRF/SC
se torne referência de representação,
como os Conselhos das demais profissões.

Candidato Independente. Aposentado. Formado na UFSC, 1975 –
Farmácia e 1976 – Análises Clínicas.
Dedicou-se a profissão e atuou pela
ordem: Especialista em Análises Cínicas, SBAC (Lab. Heinz Willrich de
Brusque e Lacen/SES/SC); Especialista em Saúde Pública, FIOCRUZ
(SES/SC); Mestre em Toxicologia,
University of Surrey (Centro de Informações Toxicológicas - CIT/SC);
e (ex-Centro de Informações de Medicamentos - CIMeSC/UNIVALI);
desde o ano de 2000 é membro da
Comissão de Ética Profissional do
CRF/SC.
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CHAPA 1

MOVIMENTO
FARMACÊUTICO
CATARINENSE

É

composto de um grupo atuante na defesa da categoria
e comprometido com as
políticas público privadas,
buscando a valorização da profissão
farmacêutica. Vamos trabalhar para
promover a autonomia, a qualificação
técnica, o equilíbrio econômico e empregabilidade, a ampliação dos servi-

ços e a melhoria das condições de trabalho dentro dos diversos campos de
atuação. Propomos novas estratégias
de comunicação e humanização para
integrar e aproximar, cada vez mais, o
CRF da categoria farmacêutica. Contamos com seu apoio e voto. Venha
construir conosco uma parceria para
um futuro melhor.
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CANDIDATOS À DIRETORIA DO CRF-SC
MANDATO 2018/2019
KAREN BERENICE DENEZ
PRESIDENTE
Graduada pela UFSC em
Farmácia-Análises Clínicas,
especialista em Homeopatia
pela ABFH, especialista em
Farmácia de Manipulação
pela UNIVALI e ANFARMAG, mestre em Assistência
Farmacêutica pela UFSC.
Conselheira do CRF-SC
(2015-2019), vice-presidente CRF- SC(2015-2017).
Atuou no setor magistral
durante 22 anos, foi docente dos cursos de farmácia
da UNISUL e FURB. Atua
em consultório farmacêutico
com Práticas Integrativas. Como candidata a presidente proponho continuar contribuindo nas políticas público-privadas a favor da valorização da profissão farmacêutica, visando promover a
autonomia, ampliar o campo de atuação e dos serviços farmacêuticos em todas as suas áreas. Propor novas estratégias de comunicação e humanização que integrem e aproximem, cada vez mais,
os farmacêuticos e CRF-SC.

HORTÊNCIA SALETT MULLER TIERLING
VICE – PRESIDENTE
Graduada em Farmácia
na UFRGS e Pós-Graduada em Saúde Pública na
ENSP/FIOCRUZ, é farmacêutica na Secretaria Municipal de Saúde de Chapecó.
Conselheira do CES/SC e
membro do Grupo de Trabalho em Vigilância Sanitária do CFF. Atual Presidente
do CRF-SC, consolidou a
regionalização do Conselho
dialogando com setores estratégicos para a profissão,
trabalhando pela ampliação
da Assistência Farmacêutica no setor público e privado. Lutou pela aprovação da Lei
13.021/14 que reafirmou a autoridade técnica do farmacêutico e da Lei Est 16.473/14, pioneira no país, que autoriza
aplicação de vacinas em farmácias e a manipulação de medicamentos e produtos isentos de prescrição, mediante prescrição do farmacêutico. Vai continuar trabalhando pela união e
valorização da profissão em todo seu âmbito.

OTTO LUIZ QUINTINO JÚNIOR
SECRETÁRIO
Formado pela UFSC
(1993), é proprietário de
farmácia desde 1994, dando continuidade ao trabalho exercido por seu pai.
Conselheiro do CRF/SC
(2016/2019), realiza trabalho ético e responsável, na
busca pela valorização do
setor e a sustentabilidade
financeira dos estabelecimentos farmacêuticos.
É vereador em Itajaí. É
Diretor do Sindicato Patronal de Itajaí (Sincofarma), onde luta por melhor
salário para a categoria farmacêutica. Hoje, região de Itajaí possui o melhor piso salarial farmacêutico do estado. E a
luta continua! Como secretário do CRF-SC, quer contribuir
para que os demais membros da diretoria sejam fortes, justos, honestos e motivados. Um trabalho bem feito precisa ser
exercido e, quem tem experiência, sabe lidar melhor com os
problemas e resolver os conflitos.

MARCO AURÉLIO THIESEN KOERICH
TESOUREIRO
Farmaceutico-Bioquimico Graduado pelaUFSC.
Possui especiliazação em
Microbilogia pela UFSC
e especialização em Doenças Infecto Contagiosas
pela FURB. Foi delegado
da SBAC/SC e diretor do
SINDFAR/SC. É Funcionário do Lab. Municipal de
Florianópolis há 30 anos. É
Socio Proprietario do Lab.
de Análises Clínicas hà quatorze anos. . É Conselheiro
Regional do CRF/SC desde
2012 e atual Presidente da
Comissão de Análises Clínicas. Tem sua luta marcada pela
valorização profissão em todos os seus âmbitos de atuação e
pelo equilíbrio econômico dos estabelecimentos farmacêuticos sem perder o foco na ética e compromisso com a saúde
pública. Com seus espírito empreendedor pretende continuar
a construção dos avanços da categoria e o compromisso com a
saúde e a vida da população.
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ELEIÇÕES 2017
CRF/SC

As eleições ocorrerão durante 48
(quarenta e oito) horas ininterruptas, a
partir de 12:00 horas (meio-dia), horário local, de 8 de novembro de 2017 às
12:00 horas (meio-dia), horário local,
do dia 10 de novembro de 2017, sendo
o voto exercido exclusivamente pela
rede mundial de computadores (Internet), no endereço ou sítio eletrônico
www.votafarmaceutico.org.br,
com
instalação de seção eleitoral obrigatória na sede do Conselho Regional de

Farmácia, na qual será disponibilizado
durante o seu horário de funcionamento um computador para votação com
acesso à Internet.
0 VOTO É OBRIGATÓRIO
INFORME-SE NO SITE DO CRF-SC
www.crfsc.gov.br
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EXPEDIENTE

Para Conselheiro Regional, com
mandato para o quadriênio 2019/2022:
Nº de Ordem

Nome

CRF-SC

1

Hortência Salett Muller Tierling

2.537

2

Carlos Nyander Theiss

5.928

3

Cláudio Laurentino Guimarães

1.988

4

Tomás Julio Correa Neto

12.541

5

Luciano Soares

3.798

6

Robison Menin

3.153

7

Rodrigo Michels Rocha

4.431

8

Noemia Liege Maria da Cunha Bernardo 9.290

9

Sara Rosângela Martins Rauen

1.064

10

Ana Flávia Broering Eller

12.077

11

Maurício Prazeres

1.191

12

Silvio Da Conceição da Silva

12.642

13

Marcelo Conti

2.509

14

João Fernandes Floriano

9.130

15

Nemésio Carlos da Silva

1.241

16

Arani Schroeder

3.287

17

Ilton Oscar Willrich

769

Espaço Farmacêutico
Publicação do Conselho Regional de
Farmácia de Santa Catarina
ISSN 2175 - 134X
Travessa Olindina Alves Pereira, 35 - Centro
Florianópolis - SC
Cx Postal 472
CEP 88020-100
Telefone: 3298.5900
email: crfsc@crfsc.gov.br
site: www.crfsc.gov.br
DIRETORIA
Presidente: Hortência S. Müller Tierling
Vice-presidente: Karen Denez
Secretária-geral: Indianara Becker
Tesoureiro: Paulo Sérgio Teixeira de Araújo.
CONSELHEIROS
Laércio Batista Júnior, Arani Schoeder,
Fernanda Manzini, Indianara Reynaud
Toreti Becker, José Miguel no Nascimento
Junior, Karen Denez, Marco Aurélio
Thiesen Koerich, Otto Luiz Quintino
Júnior, Robison Menin, Sara Rosangela
Martins Rauen.
SUPLENTES
Patricia Virgílio Perazzoli e Rafael Marin
CONSELHEIRO FEDERAL
Paulo Roberto Boff

Para a Diretoria, com mandato
para o biênio 2018/2019
NOME

CRF-SC

CARGO

Karen Berenice Denez

2.267

Presidente

Hortência Salett Muller Tierling

2.537

Vice – Presidente

Otto Luiz Quintino Júnior

2.771

Secretário

Marco Aurélio Thiesen Koerich

1.879

Tesoureiro

CONSELHEIRA FEDERAL SUPLENTE
Silvana Nair Leite
ASSESSORIA TÉCNICA
Ronald Ferreira dos Santos
Elaine Cristina Huber
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
Josemar Sehnen
JORNALISTA RESPONSÁVEL
Iuri Luconi Grechi
Mtb 7491- RS
TIRAGEM
9.000 exemplares
DIAGRAMAÇÃO
Cassio Bueno LTDA.
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