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Revista do Conselho Regional de Farmácia do Estado de Santa Catarina

CONHEÇA OS
CANDIDATOS A
CONSELHEIRO
REGIONAL
AS CHAPAS QUE
CONCORREM À
DIRETORIA DO
CRF-SC E SUAS
PROPOSTAS
E AS CHAPAS COM
CANDIDATOS A
CONSELHEIRO
FEDERAL E SUPLENTE
POR SANTA CATARINA

ELEIÇÕES
CRF-SC 2019
A DEFESA DA PROFISSÃO COMEÇA COM
UMA ESCOLHA

Colegas farmacêuticos,
Conforme prescrição do CFF, todos os farmacêuticos registrados
no CRF-SC e com cadastro atualizado estão recebendo este material
eleitoral na forma de uma revista eletrônica - que, em breve, também
chegará de forma impressa nos endereços cadastrados.
O material eleitoral contém o Currículo dos candidatos a
Conselheiros Regionais, à Diretoria e ao cargo de Conselheiro Federal
Titular e Suplente.
Também traz as propostas das Chapas que disputam a Diretoria do
CRF-SC.
Esta revista Espaço Farmacêutico Especial de Eleições cumpre,
assim, todos os ditames para que o processo eleitoral ocorra com
transparência e com o devido acesso dos eleitores às informações
básicas sobre candidatos e propostas.
Ainda reproduz, com as adaptações regionais necessárias, as
instruções do CFF sobre como votar e quais as obrigações dos
farmacêuticos durante as eleições.
É importante sempre ressaltar que o voto é obrigatório, e que a
ausência do eleitor sem justificativa resulta em penalidades.
O CRF-SC não é uma abstração. Existe em razão dos farmacêuticos,
é feito e conduzido por farmacêuticos. Em defesa dos farmacêuticos.
E é feito por colegas de várias regiões do estado, como este processo
eleitoral demonstra, e de diferentes âmbitos de atuação. É diverso,
assim como nossa sociedade, e múltiplo.
A sua votação irá definir os rumos de gestão do CRF-SC para todo
o início da próxima década, afetando assim não apenas a sua própria
vida profissional, como a dos egressos que estão saindo das faculdades.
Pois a ação do CRF-SC - ou, ao contrário, sua omissão - tem efeitos
imediatos e de longo prazo na constituição da profissão farmacêutica
na sociedade. É a ação de articulação política, técnica, institucional,
científica e social do Conselho que gera legislações que defendem a
Autoridade Farmacêutica e a valorizam, ou barra as que a depreciam.

É o seu voto que vai definir
como estas políticas serão conduzidas.
Ninguém mais pode fazer isto, senão você.
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ELEIÇÕES 2019
CRF/SC

As eleições ocorrerão durante 48
(quarenta e oito) horas ininterruptas, a partir de
12:00 horas (meio-dia), horário local,
de 9 de outubro de 2019 às 12:00
horas (meio-dia), horário local, do dia
11 de outubro de 2019, sendo o voto exercido
exclusivamente pela rede mundial de
computadores (internet), no portal

https://www.votafarmaceutico.org.br

ELEIÇÕES 2019
VAGAS E MANDATOS
SAIBA O QUE VOCÊ VAI ELEGER

A duração dos mandatos
para as funções públicas
do Conselho Regional de
Farmácia é de 4 anos para
Conselheiros, e de 2 anos
para Diretoria nos termos da
Lei Federal nº 3280/60.
No CRF-SC, neste ano, as
eleições abrem 1/3 das vagas
de Conselheiros Regionais
Efetivos. Quatro vagas para
o cargo, portanto.
A Diretoria será eleita para
mandato 2020/2021.
As vagas para Conselheiro
Federal Titular e Suplente têm
mandato para o quadriênio
2020/2023

SEU VOTO É A CHAVE
PARA O FUTURO.
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ONDE VOTAR
As eleições serão realizadas exclusivamente pela Internet, por meio do site
www.votafarmaceutico.org.br, mediante senha individual e intransferível.
As eleições ocorrerão durante 48 (quarenta e oito) horas ininterruptas, a partir de 12:00 horas (meio-dia), horário local, de 9 de outubro de 2019 às 12:00
horas (meio-dia), horário local, do dia 11 de outubro de 2019.
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.

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 SENHA DEFINITIVA.
Para tanto, deve acessar o site www.votafarmaceutico.org.br, ícone
RECUPERAR SENHA. Deverá digitar o CPF para a 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.

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).
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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 4 candidatos para Conselheiro Regional efetivo.
2. As chapas completas da Diretoria, com nomes e funções, no qual o eleitor
poderá assinalar apenas uma das chapas.
3. Os candidatos a Conselheiro Federal e seus suplentes. O eleitor poderá
escolher uma das chapas concorrentes
Para cada candidato foi disponibilizado espaço para inserção de foto e
currículo. Também cada chapa teve espaço para foto e apresentação resumida de proposta.
4. A ordem de disposição dos candidatos e chapas na página de votação se
dará mediante ordem de sorteio, conforme determinado pelo Regulamento Eleitoral - Resolução 660/2018 do CFF.

INSTRUÇÕES GERAIS
QUEM PODE VOTAR?
O farmacêutico que está com seu cadastro atualizado junto ao Conselho.
É importante conferir se os dados estão grafados corretamente (CPF, endereço postal, endereço eletrônico,
telefone).
Se não estiverem, as senhas provisórias não chegarão corretamente.

O voto é OBRIGATÓRIO aos farmacêuticos inscritos no CRF-SC, salvo
os maiores de 65 anos, os remidos, os declaradamente incapazes e os
enfermos.

QUEM NÃO PODE VOTAR?
Os farmacêuticos militares, quer sejam como candidatos, quer como eleitores (art. 4º Lei 6.681/79); o farmacêutico com inscrição secundária; os farmacêuticos suspensos.
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O FARMACÊUTICO COM INSCRIÇÃO PROVISÓRIA NO CRF-SC TEM DIREITO AO
VOTO?
Sim, desde que sua inscrição provisória esteja válida.

MEU NOME NÃO CONSTA NO COLÉGIO ELEITORAL. O QUE DEVO FAZER?
Consulte seu CRF para verificar a existência de problemas em seu registro.

COMO VOTAR?
A votação pode ser feita de qualquer lugar do Brasil e do mundo, desde que haja dispositivo conectado à internet.

Basta acessar o endereço eletrônico
https://www.votafarmaceutico.org.br/ e escolher os candidatos aos
cargos disputados.

NÃO TENHO COMPUTADOR E NEM ACESSO À INTERNET EM CASA.
COMO PODEREI VOTAR?
De qualquer outro computador, smartphone, tablet conectado à Internet, ou “lan house”. Se preferir, você também
poderá comparecer a uma das seções do CRF, onde serão disponibilizados computadores com acesso à Internet durante o
período da eleição e o horário de funcionamento do CRF-SC.
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COMO E QUANDO AS SENHAS DE
VOTAÇÃO SERÃO ENVIADAS?

POSSO RECUPERAR MINHA SENHA
POR E-MAIL E/OU TELEFONE?

Pelos Correios, até 30 dias antes do início da votação para
os farmacêuticos que estão com situação regular perante o
CRF-SC e no endereço constante dos dados cadastrais.
É imprescindível TROCAR A SENHA PROVISÓRIA
recebida por uma definitiva. A provisória não dará acesso
à votação.

A senha pode ser recuperada por e-mail, desde que
este dado conste da base de dados do Colégio Eleitoral.
Não há possibilidade de recuperação pelo telefone.

NÃO RECEBI A SENHA.
O QUE ACONTECEU?
Provavelmente, há alguma questão que
inviabilizará a sua participação. Outra
possibilidade é o registro errado ou
insuficiente do seu endereço, impedindo que a correspondência chegasse até
você. Entre em contato com o CRF-SC e
confira a sua situação.
PERDI A CORRESPONDÊNCIA ENVIADA
PELO CRF-SC. O QUE DEVO FAZER?
Se você está com a situação regular perante o CRF-SC e
constante no cadastro enviado, é possível recuperar a sua senha
por meio do acesso ao site www.votafarmaceutico.org.br, na
opção “RECUPERAR SENHA”.
É preciso digitar o CPF para localização do seu registro
profissional. A senha provisória será enviada para o e-mail
que está cadastrado na base de dados do Colégio Eleitoral
após a Confirmação Positiva.
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COMO POSSO JUSTIFICAR A MINHA
AUSÊNCIA?
Pelo site www.votafarmaceutico.org.br, em até 60 dias
após a eleição. O formulário de justificativa será disponibilizado no período de 11/10/19 até o dia 11/12/19. As justificativas das razões do impedimento serão avaliadas pelo
Plenário do CRF-SC.

O farmacêutico que não votar ou
justificar o voto está sujeito ao
pagamento de multa equivalente a 25%
do valor da anuidade em vigor
(art. 7º § 2 da Resolução 660/18 –
Regulamento Eleitoral).
COMO EMITIR A 2ª VIA DO
COMPROVANTE DE VOTAÇÃO?
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).

CANDIDATOS A CONSELHEIRO
REGIONAL EFETIVO DO CRF-SC
MANDATO 2020/2023

JULIANA
LORA

JOÃO FERNANDES
FLORIANO

THIAGO E. RODOLFO
STUPP

Farmacêutica homeopata e mestre em ciências ambientais pela
UNESC, graduada em Farmácia-Tecnologia de Alimentos pela
UFSC. Atuou em farmácia homeopática e atualmente é professora
universitária. Como conselheira do
CRF-SC pretende participar das
proposições da diretoria com olhar
crítico e cauteloso visando a ética
na execução das atividades do farmacêutico, bem como aproximar as
categorias profissionais do conselho,
melhores condições e ferramentas de
trabalho em consonância com os direitos do cidadão. Além de manter-se
atuando como protagonista na melhoria e na mudança de formação do
profissional farmacêutico frente às
necessidades da sociedade atuais e
futuras. É coordenadora do curso de
farmácia da UNESC e membro do
Programa de Inovação Curricular e
Pedagógica da UNESC.

Graduado pela Unisul e Pós-graduado em Pericia Criminal-Ciências Forenses /IPOG. Proprietário
de Farmácia Comercial, Titular no
Conselho Estadual de Saúde SC e
Presidente do Sindicato Patronal do
Comércio Varejista Tubarão e Região, por entender que o farmacêutico na direção patronal faz diferença.
Trabalhador da Farmácia, valoriza a
atualização técnica trazendo cursos
gratuitos para a região.Está realizando a 1ª Conferência de Atualização
Farmacêutica e Gestão Empresarial.
Conseguiu levar a reanálise da Assembléia Legislativa-SC a Lei 16473
( mix e serviços farmacêuticos) parada sob a conduta da atual diretoria.
Trabalhará para que o CRFSC seja
parceiro, resgate e imponha nossosoespaços (piscinas, acupuntura,
estética, consultório farmacêutico e
outros) hoje assediados.

Farmacêutico graduado pela
UNIVALI. Proprietário de farmácia
em Balneário Camboriú e membro
associado do SINCOFARMA -Itajaí.
É candidato a conselheiro estadual
por sentir a necessidade de evolução
na atual gestão.Irá trabalhar em ações
efetivas para ampliar a renda da categoria estabelecendo linhas de crédito
para desenvolvimento de empresas
consolidadas ou na busca do sonho
de investir no próprio negócio.Buscará parceria para prover acesso a
plano de previdência complementar
pois hoje nosso futuro está fragilizado, a geração de bolsas de emprego e
estágios e o estabelecimento de uma
fiscalização planejada, orientativa
e parceira que traga informações.
Se posicionará firmemente contra o
tecnólogo em farmácia como responsável técnico de estabelecimento
farmacêutico.
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CANDIDATOS A CONSELHEIRO
REGIONAL EFETIVO DO CRF-SC
MANDATO 2020/2023

MOZARTT ARTHOR
BONDAN

MIRELA DA ROSA
HOMEM PIZARRO

MARCO AURELIO
THIESEN KOERICH

Mozartt é um farmacêutico clínico, que procura fortalecer o cuidado de forma integral visando a
garantia da qualidade da assistência
farmacêutica prestada à população,
pois conhece os desafios dos profissionais da área. Bacharel em Farmácia (UNOESC) com especialização
em Farmácia Clínica (UNIVALI)
e habilitado pelo SUPERA (USP).
Pioneiro na implantação de consultórios farmacêuticos na região meio
oeste de Santa Catarina. Professor
universitário, nas disciplinas de Farmacoterapia e Clínica como Semiologia e Propedêutica. Possui vasta
experiência em cursos de extensão
na área de clínica farmacêutica. Desde 2018 É membro da Comissão
de Farmácia do Conselho Regional de Farmácia de Santa Catarina
(CRF/SC). Atua na Clínica MAB Clínica de Cuidados FarmacÍuticos
na cidade de Videira /SC.

Farmacêutica (UFRGS), pós-graduada em Farmácia Hospitalar
(IACHS)e especialista em Farmácia
Estética (NEPUGA). É proprietária da Clínica Dra Mirela Homem.
Junto com outros colegas, esteve à
frente da construção da Comissão
de Estética do CRFSC e a SOBRAFESC, na qual é membro e luta pela
consolidação da Estética. Sua trajetória começou desde muito cedo em
farmácia, trabalhou durante muitos
anos como gestora, ajudando os colegas farmacêuticos a construírem uma
trajetória de sucesso dentro da profissão. Encontrou a Farmácia Estética
pelo caminho e foi amor à primeira
vista. É farmacêutica, mãe, esposa,
empreendedora, por sua história e
experiência sabe das dificuldades que
os farmacêuticos encontram no dia a
dia, seu compromisso é a valorização
do farmacêutico catarinense!

Farmacêutico-Analista Clínico,
Graduado pela UFSC. Especialista em Microbiologia (UFSC) e
em Doenças Infecto Contagiosas
(FURB). Foi delegado da SBAC/
SC e diretor do SINDFAR/SC. Foi
Funcionário do Lab. Municipal de
Florianópolis por 32 anos. É Sócio-Proprietário do Lab. de Análises
Clínicas hà 19 anos. É Conselheiro Regional do CRF/SC e atual
diretor tesoureiro. Luta por um
CRF/SC mais próximo do farmacêutico que possa de fato atender
as demandas e dificuldades que os
profissionais enfrentam no dia a
dia. Defende uma fiscalização mais
orientativa, estreitando o diálogo
com o colega e contribuindo para
a defesa da valorização profissional e da saúde pública em todos
os âmbitos de atuação. Fazer um
CRF/SC mais moderno, justo, eficaz e próximo do colega, esse é o
objetivo!
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CANDIDATOS A CONSELHEIRO
REGIONAL EFETIVO DO CRF-SC
MANDATO 2020/2023

SARAÍ HESS
Farmacêutica pela UFSC, especialista em Farmácia Hospitalar e
Mestre em Ciências Farmacêuticas (UNIVALI), estudou Farmácia
Hospitalar na Japan International
Medical Teqnology Fondation. Foi
farmacêutica do Hospital SOS Cárdio, secretária de saúde em Monte
Castelo, professora de farmacologia
na UnC e UNIARP. Farmacêutica e
proprietária da Farmácia Hess, acupunturista, docente e coordenadora
da pós-graduação em Farmácia da
CENSUPEG. Comprometida com
um CRF/SC transparente, que discuta a evolução da profissão com
garantia de direitos para os farmacêuticos. Defende o fortalecimento
de áreas emergentes, como estética
e acupuntura; o acesso aos cursos de
atualização por todo o estado e, principalmente, a atenção permanente às
mudanças na legislação que afetam
diretamente a profissão.

CARLOS ALBERTO
TRINDADE PEREIRA

SÔNIA IRIS M.
BARBIERI

Graduado em farmácia pela Unisul, exerce atividade como responsável técnico contratado em farmácia
comercial e servidor público na Secretaria de Estado da Saúde. Defende uma política de valorização do
trabalho através da criação de tabela
para remuneração dos serviços farmacêuticos e também a conquista
da implantação da ASSISTÊNCIA
TÉCNICA REAL fortalecendo a
AUTORIDADE TÉCNICA. Defende o acesso a cursos em horários
alternativos para prover qualificação
e acredita que devamos ter a opção de
prestação de responsabilidade técnica
em mais de uma farmácia comercial,
fomentando renda e provendo o pleno emprego para a categoria. Defende a equalização de salário para todo
o estado. Na diretoria do CRFSC
também trabalhará para a ampliação
de farmacêuticos no SUS e a carreira
no serviço público.

Farmacêutica graduada em farmácia pela UFSC e Tecnologia Farmacêutica e Cosmecêutica/Tecnafar.
Defende a assistência com autoridade técnica (política aplicada em
farmácias de sua propriedade). Será
voz para demonstrar que excepcionais afastamentos previamente
comunicados ao CRFSC não são
negligencia ,mas necessidade.Será
fiscal das gestões de assistência exigindo a humanização do CRFSC
, a disponibilização de espaço para
apoio e convivência da categoria e
tambémretorno mais ágil das solicitações burocráticas . Acredita que o
principal fator de crescimento profissional é a educação continuada e que
o CRFSC deva ser parceiro efetivo
neste processo facultando cursos e
atualizações técnicas/legislativas para
as quais temos muito pouco tempo
para pesquisar devido nossa rotina
extenuante.
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CANDIDATOS A CONSELHEIRO
REGIONAL EFETIVO DO CRF-SC
MANDATO 2020/2023

VANDERLÉIA BOING
NIENKOTTER

VÂNIA FLORIANI
NOLDIN

KAREN BERENICE
DENEZ

Farmacêutica Graduada pela
UFSC em 1998, completando mais
de 20 anos de atuação no segmento
farmacêutico nas diversas áreas de
atuação com maior ênfase na farmácia comunitária. Já fui proprietária
de farmácias por 9 anos e até final
de 2015 trabalhei na gestão de farmácias de rede na grande Florianópolis. Desde 2016, me dedico aos
meus pacientes e atuo também com
mentoria para farmacêuticos FarmaCoach. Estou como Presidente
desde 06/2019 da SBFFC/SC, entidade que visa a capacitação e apoio
a farmácias e farmacêuticos. Espero
poder atuar no CRF/SC fortalecendo o sentimento de valorização do
profissional farmacêutico, lutar pelas mulheres farmacêuticas de SC,
pois sei bem das dificuldades que
enfrentamos apesar da grande representatividade da categoria.

Farmacêutica (UNIVALI), doutora em ciências farmacêuticas
(UFSC), atuou no ensino superior
em Santa Catarina, sendo 5 anos
dedicados na UNOESC-Videira,
6 anos UNC-Canoinhas e 8 anos
UNIVALI- Itajaí, e em diferentes
instituições ministrando aulas em
cursos de pós-graduação em Farmacologia e Farmácia Clínica. Sua
atuação como docente sempre foi
pautada na ética e experiência profissional (proprietária de farmácia
juntamente com esposo e família),
e por isso tem como compromisso
que o CRF-SC promova cursos de
atualização profissional e que se faça
presente em ações de prevenção e
promoção à saúde a fim de consolidar o papel e a importância do farmacêutico. Defende que a fiscalização do CRF seja justa, humanizada
e orientadora. Renovação com ética
e responsabilidade.

Graduada pela UFSC em Farmácia – Análises Clínicas; Esp. em
Homeopatia pela ABFH e AMHPR;
Esp. em Manipulação pela UNIVALI e ANFARMAG; Mestrado
pela UFSC; Presidente do CRF-SC
(2018-2019). Atuou no setor Magistral por 22 anos, foi docente dos cursos de farmácia da UNISUL e FURB
e diretora de indústria cosmética. Foi
membro da Comissão de Assistência
Farmacêutica Ciência e Tecnologia
do CNS. Atua em Práticas Integrativas e seguimento Farmacoterapêutico. Coord. do GT de Homeopatia
do CFF e no qual coordena o projeto
cocacrack 3 em Itajaí. Coordena a
Comissão de Saúde da ASCOP. Diretora da Ass. Cat. de Plantas Medicinais. Como conselheira a missão
será de promover oportunidades para
inovação no segmento farmacêutico,
dentro de um contexto histórico e
com vistas para o futuro.
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CANDIDATOS À DIRETORIA DO CRF-SC
MANDATO 2020/2021

CHAPA 1 | TEMPO DE MUDAR – A HORA É AGORA
PROPOSTAS: Gestão transparente e moderna, apoiando projetos para aumento da renda e pleno emprego, criação de tabela de remuneração de serviços farmacêuticos, dupla responsabilidade técnica , capacitação e
qualificação (convênios com instituições de ensino). Buscar linha de crédito para empreendedores, acesso a Plano de
Previdência complementar e aplicação do Fundo de Assis-

tência Profissional (prover enfermos e inválidos). Instituir
Ouvidoria, agilizar os serviços e estabelecer linha direta a diretoria. Transmitir plenárias, publicar atas, equacionar política de nomeação/remuneração de assessores, diminuir
custos, humanizar trazendo o profissional para dentro
do CRFSC.Projetar plano de fiscalização eficiente valorizando a autoridade técnica e não apenas a presença.
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CANDIDATOS À DIRETORIA DO CRF-SC
MANDATO 2020/2021
ANA FLÁVIA B. ELLER
PRESIDENTE

MARCELO CONTI
VICE-PRESIDENTE

Graduada em FARMÁCIA (2012
e em Administração de Empresas
(2002)). É proprietária de FARMÁCIA alopática e também MAGISTRAL há 20 anos. É candidata por entender que a gestão do
CRF-SC deve ser moderna, eficiente, ágil e desburocratizada,
voltada para o crescimento da
categoria. Assume compromissos
como
a
valorização
do
farmacêutico em todos os âmbitos,
resgatando espaços perdidos e
trazendo transparência na NOVA gestão. Trabalhará para
que, de fato, o CRFSC tenha voz ativa em defesa dos
interesses profissionais, seja mais ágil nas ações da categoria,
além de estabelecer linha direta com os diretores e
conselheiros. A gestão será pautada por atenção especial à
fiscalização, resgate do farmacêutico para dentro do CRF-SC
e atualização dos profissionais.

Graduado em Farmácia pela UFSC
e em Gestão de Negócios pela Unisul. Iniciou a vida profissional como
funcionário e logo prosperou para
sua farmácia onde atua até hoje. É
agente de saúde na sua comunidade
e conhece a necessidade da educação
continuada, pretende tornar o
CRFSC parceiro em vez de apenas
agente fiscalizador. Como vice-presidente defende que a fiscalização
seja também de orientação e irá projetar um plano de fiscalização mais
eficiente, onde as justificativas prévias sejam acatadas. Defende a
implantação de Ouvidoria, a modernização da gestão com a disponibilidade de acesso aos diretores/conselheiros; a agilidade na
prestação dos serviços realizados pelo CRFSC; a transparência
para acompanhamento dos processos de autuação e equacionará
a contratação e salários de assessores.

SARA R.M.RAUEN
SECRETÁRIA-GERAL

CARLOS ALBERTO T. PEREIRA
TESOUREIRO

Graduada em Farmácia/Análises
Clínicas pela UFSC. Exerceu atividade em laboratório clínico, farmácia e hoje é consultora no ramo farmacêutico.Conselheira, apresentou
proposta deliberativa para implantar
o Fundo de Assistência a fim de assistir colegas em dificuldades(aprovado-não-aplicado),e também, a
proposta para concessão de responsabilidade técnica( dupla RT) em
mais de uma farmácia comercial.Se
posiciona pela ampliação da competência para farmácias na prestação de serviços(testes rápidos, assistência domiciliar ,estética, acupuntura entre outros);pelo acatamento das justificativas prévias de afastamento e pela
ampliação da renda como a equalização do piso salarial no estado. Estará trabalhando por uma gestão moderna, atual, eficiente, transparente e efetiva em prol da categoria.

Graduado em farmácia pela Unisul,
exerce atividade como responsável
técnico contratado em farmácia comercial e servidor público na Secretaria de Estado da Saúde. Defende
uma política de valorização do trabalho através da criação de tabela
para remuneração dos serviços farmacêuticos e também a conquista
da implantação da ASSISTÊNCIA
TÉCNICA REAL fortalecendo a
AUTORIDADE TÉCNICA. Defende o acesso a cursos em horários
alternativos para prover qualificação e acredita que devamos ter
a opção de prestação de responsabilidade técnica em mais de
uma farmácia comercial, fomentando renda e provendo o pleno
emprego para a categoria. Defende a equalização de salário para
todo o estado. Na diretoria do CRFSC também trabalhará para
a ampliação de farmacêuticos no SUS e a carreira no serviço
público.
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CANDIDATOS À DIRETORIA DO CRF-SC
MANDATO 2020/2021

CHAPA 2 | VALORIZAÇÃO FARMACÊUTICA –
MAIS PELO PROFISSIONAL
RENOVAÇÃO COM RESPONSABILIDADE:
Somos farmacêuticos atuantes em diversas áreas da profissão, e reunimos neste grupo, profissionais dispostos a fazer
um Conselho mais próximo da categoria, no qual o FARMACÊUTICO CATARINENSE tenha vez e voz.
Nossos principais compromissos são:
Promover capacitações, treinamentos técnicos e de gestão;
Modernizar os processos;

Promover uma fiscalização orientativa;
Lutar por melhores condições de trabalho e renda;
Discutir a dupla RT-resguardando os direitos do trabalhador;
Apoiar o farmacêutico empreendedor; Lutar pela presença do farmacêutico no SUS e hospitais, pelo farmacêutico
analista clínico e magistral;
Defender o farmacêutico esteta e as novas áreas de atuação.
Fazer mais pelo farmacêutico, este é nosso compromisso!
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CANDIDATOS À DIRETORIA DO CRF-SC
MANDATO 2020/2021
MARCO KOERICH
PRESIDENTE

VÂNIA FLORIANI NOLDIN
VICE-PRESIDENTE

Farmacêutico-Analista Clínico,
Graduado pela UFSC. Especialista em Microbiologia (UFSC) e em
Doenças Infecto Contagiosas
(FURB). Foi delegado da SBAC/
SC e diretor do SINDFAR/SC.
Foi Funcionário do Lab. Municipal de Florianópolis por 32 anos.
É Sócio-Proprietário do Lab. de
Análises Clínicas hà 19 anos. É
Conselheiro Regional do CRF/SC
e atual diretor tesoureiro. Luta por
um CRF/SC mais próximo do farmacêutico que possa de fato atender as demandas e dificuldades que os profissionais enfrentam no dia a dia. Defende
uma fiscalização mais orientativa, estreitando o diálogo com
o colega e contribuindo para a defesa da valorização profissional e da saúde pública em todos os âmbitos de atuação.
Fazer um CRF/SC mais moderno, justo, eficaz e próximo do
colega, esse é o objetivo!

Vânia Floriani Noldin, farmacêutica (UNIVALI)w, doutora em ciências farmacêuticas (UFSC), atuou
no ensino superior em Santa Catarina, sendo 5 anos dedicados na
UNOESC-Videira, 6 anos UNC-Canoinhas e 8 anos UNIVALIItajaí, e em diferentes instituições
ministrando aulas em cursos de
pós-graduação em Farmacologia e
Farmácia Clínica. Sua atuação
como docente sempre foi pautada
na ética e experiência profissional
(proprietária de farmácia juntamente com esposo e família), e
por isso tem como compromisso que o CRF-SC promova cursos de atualização profissional e que se faça presente em ações
de prevenção e promoção à saúde a fim de consolidar o papel e
a importância do farmacêutico. Defende que a fiscalização do
CRF seja justa, humanizada e orientadora. Renovação com ética e responsabilidade.

CLÁUDIO LAURENTINO GUIMARÃES
SECRETÁRIO-GERAL

CARLOS NYANDER THEISS
TESOUREIRO

Farmacêutico
e
Bioquímico
(1988), Mestre e Doutor em Farmacologia (UFSC). Trabalhou
como Farm. Bioquímico, e atua
desde 1992 como docente na Universidade Regional de Blumenau.
Nesta, foi presidente da comissão
de viabilidade do Curso de Farmácia, 1º Coordenador do Curso de
Farmácia e Diretor do Centro de
Ciências da Saúde – (2010 a
2018). Atua com foco na Farmacologia Clínica, Farmácia Clínica,
Atenção Farmacêutica e Pesquisa de novos fármacos. Tem
por compromissos a gestão justa, ética, democrática, transparente do CRFSC à categoria, a ampliação do âmbito profissional farmacêutico (Estética, PICs, Farmácia Clínica, Hospitalar, Comunitária, Magistral, Análises Clínicas, Indústria),
e integração das Escolas de Farmácia de SC focando a inovação curricular.

Farmacêutico-bioquímico
pela
UFSC (2004), especialista em Hematologia Clínica (UNIVALI),
Especialista em Gestão e Auditoria
em Saúde (IPOG). Atual Conselheiro Regional do CRF/SC, Presidente da Comissão de Análises
Clínicas do CRF/SC, Delegado
Regional da Sociedade Brasileira
de Análises Clínicas, Diretor do
SINDILAB e proprietário de Laboratório de análises clínicas há 13
anos. Resolveu encarar o desafio
de destinar seu tempo à categoria,
um conselho forte e voltado para os profissionais só existirá
quando houver participação de todos. Quer estimular uma
gestão participativa do conselho, onde o colega possa falar e
ser ouvido. Sempre em busca de transparência, gestão de excelência, valorização profissional, defesa a autoridade técnica
do Farmacêutico em todos os âmbitos de atuação.
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CANDIDATOS A CONSELHEIRO
FEDERAL POR SANTA CATARINA
E SUPLENTES
MANDATO 2020/2023
CHAPA 1 | TEMPO DE MUDAR
– A HORA É AGORA
PROPOSTAS: Lutaremos pelo uso dos recursos de forma mais efetiva
em prol da capacitação da categoria, facilitando acesso ao conhecimento
através convênios com instituições de ensino e em horários alternativos.
Por valores menores para as anuidades; o farmacêutico como único responsável técnico em farmácia não admitindo o tecnólogo. Por uma política de valorização e respeito ao âmbito profissional de todos os segmentos.
Pela modernização dos Conselhos tornando-os mais ágeis e transparentes,
instituindo a obrigatoriedade de transmissão ao vivo das plenárias e publicação das atas. Pela atualização da legislação a fim de ampliar a prestação
de serviços pelo profissionais; garantir e expandir o âmbito profissional da
categoria além de dar maior representatividade a Santa Catarina.

ADOLFO HARUO KOGA
CONSELHEIRO FEDERAL TITULAR

ARANI SCHROEDER
CONSELHEIRO FEDERAL SUPLENTE

Graduado em Farmácia e Análises
Clinicas pela UFSC, mestre em Biotecnologia. Exerceu Análises Clínicas
no âmbito técnico e gestão, sendo
atualmente professor e coordenador
do curso da Farmácia do Centro Universitário Estácio-SC. Acredita que
CRFSC deve interagir de forma efetiva para a qualificação dos profissionais
contribuindo na formação dos mesmos. Como conselheiro federal lutará
pelo uso dos recursos de forma mais
efetiva em prol da capacitação facilitando acesso ao conhecimento através convênios com instituições de ensino e em horários alternativos.Buscará valore menores para as anuidades; o farmacêutico
como único responsável técnico em farmácia não admitindo o
tecnólogo e uma política de valorização e respeito ao âmbito profissional de todos os segmentos.

Farmacêutico graduado pela Univali
aos 43 anos, após uma vida como metalúrgico. Idealizou e formou Farma&Farma instituição exclusiva de
farmacêuticos proprietários de farmácia , na época única no Brasil. Como
gestor iniciou com uma pequena farmácia e expandiu rapidamente. Compartilha seu sucesso ministrando cursos em todo o território nacional a
fim de dar suporte às farmácias Em
Brasília buscará a modernização dos
Conselhos tornando-os mais ágeis e
transparentes, instituindo a obrigatoriedade de transmissão ao
vivo das plenárias e publicação das atas. Defenderá a atualização
da legislação para ampliar a prestação de serviços pelo profissionais; garantir e expandir o âmbito profissional da categoria além
de dar maior representatividade a Santa Catarina.
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CANDIDATO A CONSELHEIRO
FEDERAL POR SANTA CATARINA
E SUPLENTE
MANDATO 2020/2023
CHAPA 2 | VALORIZAÇÃO
FARMACÊUTICA – MAIS PELO
PROFISSIONAL
Estamos em um momento decisivo da profissão, onde enfrentamos recorrentes
propostas como a venda de medicamentos em supermercados, a ameaça da assistência farmacêutica virtual e a perda de espaço decorrente de projetos de lei que
estão tramitando. Mais do que nunca precisamos de lideranças com credibilidade
e experiência para representar as pautas de interesse da categoria. Nossa trajetória
de lutas pela valorização profissional nos tornou preparados para os embates que
estão postos e para fazer o que for preciso para defender os farmacêuticos. Trabalhamos pela UNIÃO. Essa palavra norteou nossa trajetória e, com base nela,
construímos coletivamente as grandes vitórias para a profissão em SC. Precisamos
avançar ainda mais e continuar trabalhando por uma profissão melhor para todos
nós.a além de dar maior representatividade a Santa Catarina.

HORTENCIA SALETT MULLER TIERLING
CONSELHEIRO FEDERAL TITULAR

OTTO LUIZ QUINTINO JUNIOR
CONSELHEIRO FEDERAL SUPLENTE

Farmacêutica (UFRGS) e Pós-graduada em Saúde Pública ENSP/FIOCRUZ. Atuei como Inspetora da
ANVISA, fui Diretora do SINDFAR/SC e VISA/Chapecó. Como
Presidente e Vice do CRF/SC pautei
a gestão na regionalização, criando 4
seccionais e levando cursos de qualificação para diversas regiões do Estado.
Dialoguei com profissionais, representantes de entidades e gestores; com
uma fiscalização atuante elevamos os
índices da assistência farmacêutica no
setor público e privado aos melhores do País, gerando pleno emprego em Santa Catarina.Atuei ativamente para aprovação das
Leis 13.021/14, 16.473/14 e Resoluções de regulamentação e
ampliação do âmbito profissional. Peço seu voto para continuar a
luta na defesa e valorização dos Farmacêuticos, por um CFF mais
próximo, eficiente e transparente nas ações.

Farmacêutico (UFSC). Casado com a
farmacêutica Patrícia Trindade que
atua no setor magistral. Proprietário
da FARMÁCIA OTTO, inaugurada
em 1957, o mais antigo estabelecimento de saúde em atividade de Itajaí.
Sempre atuou buscando o fortalecimento da categoria e a proteção
da saúde pública. Foi do SINCOFARMA-Itajaí, onde conquistamos
o maior piso salarial da categoria em
SC. É Conselheiro Regional e Secretário do CRF/SC. É Vereador em
Itajaí, função outorgada devido ao reconhecimento da sociedade com relação a assistência farmacêutica, exercida sempre com
muita responsabilidade e tratamento humanizado a saúde de cada
paciente. Baseado neste breve histórico, peço seu apoio para que
possa dar continuidade a luta em busca de avanços do âmbito
farmacêutico.
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EXPEDIENTE
Conforme Resolução do CFF e sorteio realizado
no CRF-SC, acompanhado pelos candidatos, na
URNAS ELETRÔNICAS, a sequência de candidatos
e chapas se dará na seguinte ordem de aparição
Nº de Ordem
1
2
Desistente
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Desistente
12
13
14

Nome
Juliana Lora
João Fernandes Floriano
Silvio da Conceição da Silva
Thiago Eugenio Rodolfo Stupp
Mozartt Arthor Bondan
Mirela da Rosa Homem Pizarro
Marco Aurélio Thiesen Koerich
Sarai Hess
Carlos Alberto Trindade Pereira
Sonia Iris Mondini Barbieri
Vanderleia Boing Nienkotter
Marcio Marques da Silva
Vania Floriani Noldin
Karen Berenice Denez

CRF-SC
3475
9130
12642
6009
12903
11922
1879
3538
4281
2170
3664
2652
4635
2267

CHAPA 1 – Tempo de Mudar: A Hora é Agora
Nome
CRF-SC Cargo
Ana Flávia Broering Eller
12077 Presidente
Marcelo Conti
2509 Vice-Presidente
Sara Rosangela Martins Rauen
1067 Secretário
Carlos Alberto Trindade Pereira
4281 Tesoureiro
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CONSELHEIROS REGIONAIS TITULARES
Ana Flavia Broering Eller
Carlos Nyander Theiss
Claudio Laurentino Guimarães
Hortência Salett Muller Tierling
Indianara Reynaud Toreti Becker
Karen Berenice Denez
Luciano Soares

CHAPA 2 – Valorização Farmacêutica: Mais pelo Profissional
Nome
CRF-SC Cargo
Marco Aurélio Thiesen Koerich
1879 Presidente
Vania Floridiani Noldin
4635 Vice-Presidente
Cláudio Laurentino Guimarães
1988 Secretário
Carlos Nyander Theis
5928 Tesoureiro

Marco Aurélio Thiesen Koerich
Marcelo Conti
Noemia Liege Maria da Cunha Bernardo
Otto Quintino Júnior
Sara Rosângela Martins Rauen
CONSELHEIROS SUPLENTES
Tomas Julio Correa Neto
Rodrigo Michels Rocha
Robison Menin

CHAPA 1 – Tempo de Mudar: A Hora é Agora
Nome
CRF-SC Cargo
Adolfo Haruo Koga
1662 Conselheiro
Federal
Arani Schroeder
3287 Suplente

Conselheiro Federal Titular
Paulo Roberto Boff
Conselheira Federal Suplente
Silvana Nair Leite
ASSESSORIA TÉCNICA
Ronald Ferreira dos Santos

CHAPA 2 – Valorização Farmacêutica: Mais pelo Profissional
Nome
CRF-SC Cargo
Hortencia Salett Mueller Tierling 2537 Conselheiro
Federal
Otto Luiz Quintino Junior
2771 Suplente

Elaine Cristina Huber
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
Josemar Sehnen
JORNALISTA RESPONSÁVEL
Iuri Luconi Grechi
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