
Eleição: Conselheiro Regional Efetivo 2022/2025 ES
Nome: 01 - Leandro Passos

Leandro Passos candidato a Conselheiro Estadual e PRESIDENTE. 
Formado em 2003 pela FAFABES UFES, atuante no ramo DROGARIA/MANIPULAÇÃO, servidor público em Linhares lotado
na ATENÇÃO BÁSICA e no APOIO JURÍDICO FARMACÊUTICO. 
Casado com a farmacêutica Cristiane Sant’Ana, vivencio nossa profissão na PRÁTICA DIÁRIA e conheço bem os
ANSEIOS DA CLASSE.
Desejo contribuir para o CRESCIMENTO DE NOSSA PROFISSÃO reforçando ações de GESTÃO; aproximando FARMACÊUTICO/
CONSELHO, em especial os colegas do interior do ES; promovendo a interação CONSELHO/SINDICATO; estimulando a
EDUCAÇÃO CONTINUADA; exaltando nosso papel na EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE SAÚDE e, acima de tudo, MOTIVANDO os
colegas sempre!   
Luto pelo que considero JUSTO E PERFEITO e farei valer cada voto com SERIEDADE e COMPROMETIMENTO!



Eleição: Conselheiro Regional Efetivo 2022/2025 ES
Nome: 02 - Gustavo Da Farmácia

Sou Gustavo Martinelli Bergamaschi e atuo no segmento de drogarias desde que me formei pela FAFABES/UFES em
2003. Atualmente estou como Vice-presidente do CRFES, à frente das estratégias de fiscalização, o que me
possibilitou atuar ativamente na implantação e implementação do PERFIL FARMACÊUTICO juntamente com a equipe da
fiscalização. Pretendo continuar esse trabalho iniciado com muita responsabilidade, atuando para trazer ao
mercado uma fiscalização mais humanizada e justa, com direcionamento para as áreas privativas de atuação
farmacêutica. Sempre primando pela ética e respeito aos colegas, peço o seu voto.



Eleição: Conselheiro Regional Efetivo 2022/2025 ES
Nome: 03 - Camilla Dellatorre

CAMILLA DELLATORRE, candidata a Conselheira Regional pelo Espírito Santo, formada em 2004 pela UFF, atuante na
DOCÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR PARTICULAR e SERVIDORA PÚBLICA lotada na COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
em Presidente Kennedy.

Pretende desenvolver como Conselheira Regional ações pautadas na expansão de ações do CRF-ES em direção ao SUL
DO ESTADO, avançando em frentes importantes para consolidação de conquistas profissionais e agregando VALOR ao
farmacêutico.

Juntamente à chapa que apoia, defende a informatização, a desburocratização, o incentivo à educação
continuada, a proximidade entre os órgãos representativos de classe buscando a VALORização do profissional
farmacêutico.

Com a convicção de que faremos valer cada voto, AGRADEÇO a confiança em mim e ao meu grupo!



Eleição: Conselheiro Regional Efetivo 2022/2025 ES
Nome: 04 - Denise Martins Oliveira

Formada na FAFABES, especialista em manipulação alopática, fundadora da IMAFAR. Acredito no associativismo e
cooperativismo o que é comprovado pela minha atuação na ANFARMAG. Acredito na valorização e reconhecimento do
farmacêutico como PROTAGONISTA para a saúde da população. Somos PROFISSIONAIS DE SAÚDE ESSENCIAIS e capazes de
atuar em muitas frentes. Reivindicar o nosso REAL VALOR conquistando espaço em áreas não privativas, buscar o
equilíbrio de condições de trabalho e remuneração junto aos conselhos de profissões que competem conosco é um
dos compromissos e foco de trabalho tanto como conselheira quanto da diretoria da CHAPA que componho, com
colegas que comungam de mesmos ideais. Se concorda com estes princípios e valores; se confia em nosso trabalho
te convido: Vem com a gente! 



Eleição: Conselheiro Regional Efetivo 2022/2025 ES
Nome: 05 - Odilon Calian

Odilon Calian Farmacêutico especialista em análise clinicas e farmacologia, mestre pela Universidade Federal
de Viçosa . Atuo como coordenador e docente do Curso de farmácia da FAVI em Vitória e como coordenador de
farmácia do Hospital Estadual Alzir Bernardino Alves em Vila Velha. Já tendo atuado no estado nas áreas de
Análises Clinicas e Drogaria , tenho conhecimento das dificuldades , necessidades e demandas das mesmas.
Casado há 24 anos com a também farmacêutica Graziella de Paula Souza Calian ,conheço e vivencio os problemas
da classe farmacêutica de perto.
Tenho como metas o Fortalecimento da profissão farmacêutica através da educação continuada e da aproximação do
conselho com os farmacêuticos do interior do estado.   



Eleição: Conselheiro Regional Efetivo 2022/2025 ES
Nome: 06 - Magali Demoner Bermond

Farmacêutica Bioquímica; Doutora Ciência da Educação; Mestre em Ciências Farmacêuticas; especialista Saúde
Pública, toxicologia e Didática Ensino Superior; Conselheira Federal do CFF e Conselheira Regional CRF/ES;
Presidente Comissão de Ensino e Comissão de Alimentos do CFF. Promover aproximação do farmacêutico com o CRF.
Acesso irrestrito do farmacêutico à plenária, em suas questões e demandas, incentivando a presença do
profissional para a formação de opiniões, decisões tomadas e contribuir com sugestões fundamentadas;
Implantação da Plenária Online; Acolhimento e orientação ao farmacêutico; Destacar e apontar para a gestão
pública, que o farmacêutico é indispensável. Incentivar a promoção dos serviços farmacêuticos.



Eleição: Conselheiro Regional Efetivo 2022/2025 ES
Nome: 07 - Stefane Legran Gonçalves Vilaça Macedo

Farmacêutica Bioquímica, Especialista em Hematologia Laboratorial; Secretária Municipal de Saúde 2017/2018,
Cariacica, ES; Farmacêutica proprietária. Fortalecimento da Política Nacional de Assistência Farmacêutica em
articulação com os gestores estaduais e municipais; Promoção do farmacêutico junto à sociedade; Estreitar a
relação profissional/medicamento X usuário/consumidor; Promoção do farmacêutico empreendedor junto as mudanças
no mercado de trabalho no Estado, desde a inserção das grandes redes nacionais de farmácias, mercado da
prescrição animal e as outras categorias profissionais que compartilham o mesmo espaço com a nossa profissão,
dentre outros fatores, promover ampla discussão sobre o reposicionamento do farmacêutico na sociedade.



Eleição: Conselheiro Regional Efetivo 2022/2025 ES
Nome: 08 - Layon Barbosa Giori

Farmacêutico Proprietário - Graduado em Farmácia em 2010 pela FAFIA, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras
de Alegre, iniciei minha vida Profissional em Farmácia de Bairro, passei também por distribuidoras de
medicamentos e desde 2013 sou proprietário de drogaria, e em 2017 realizei um sonho que foi montar meu
consultório Farmacêutico, onde atuo com atendimento clinico. Representar os farmacêuticos da região sul do
estado; Incentivar o farmacêutico proprietário; Aumento de serviços remunerados praticados pelo farmacêutico;
Promover a fiscalização inteligente onde objetiva a valorização do farmacêutico não a perseguição; Lutar para
que as leis atuais sejam cumpridas evitando que não farmacêuticos pratiquem nossa profissão.



Eleição: Conselheiro Regional Efetivo 2022/2025 ES
Nome: 09 - Érica Caran Ventura

Farmacêutica e Bioquímica, formada pela UNIVIX, pós-graduada em Análises Clínicas e Farmacologia Clínica.
Atuação nos setores públicos como Sesa e Sejus e privados. Vasta experiência na área hospitalar. Representar
os farmacêuticos da região norte e noroeste do estado; Valorização e informação sobre a importância do
farmacêutico junto a sociedade e a equipe multiprofissional, como profissional essencial; Plenária e
transparência online; Cursos de capacitação gratuitos; Estimular, apoiar e desburocratizar o empreendedorismo
do farmacêutico no que tange o CRF; Serviços farmacêuticos remunerados; Lutar contra o ensino EAD; Apoiar o
farmacêutico em seu exercício profissional; Farmácia e balcão serem de exclusividade do farmacêutico; Defender
a jornada de 30h de trabalho.



Eleição: Conselheiro Regional Efetivo 2022/2025 ES
Nome: 10 - Daniel Sirilo

Daniel Marcellos do Rosário, conhecido como Sirilo, Farmacêutico de Bairro há mais de 15 anos, priorizando o
atendimento humanizado a todos os pacientes que necessitam do nosso trabalho; cursando MBA-FGV em gestão
empresarial. Firmo aliança aos DEFENSORES nesse momento de divisão e polarização, utilizando o bom senso.
Apoiando propostas para benefício do farmacêutico. Queremos representar a farmácia sem manipulação (drogaria).
Valorização do farmacêutico representando a categoria no plenário. Incentivar o consultório farmacêutico e o
destaque do farmacêutico na sociedade. 



Eleição: Conselheiro Regional Efetivo 2022/2025 ES
Nome: 11 - Déborah

O grupo Resgate e Dignidade é uma equipe de Farmacêuticos atuantes em diversas áreas da Profissão
Farmacêutica, que une entre amigos, experiências e aspirações para a melhoria da qualidade dos serviços
prestados, bem como a satisfação dos nossos colegas. O CRF é órgão fiscalizador, mas precisa de ser lembrado
novamente como a Casa do Farmacêutico, lugar de acolhimento e apoio.



Eleição: Conselheiro Regional Efetivo 2022/2025 ES
Nome: 12 - William

O grupo Resgate e Dignidade é uma equipe de Farmacêuticos atuantes em diversas áreas da Profissão
Farmacêutica, que une entre amigos, experiências e aspirações para a melhoria da qualidade dos serviços
prestados, bem como a satisfação dos nossos colegas. O CRF é órgão fiscalizador, mas precisa de ser lembrado
novamente como a Casa do Farmacêutico, lugar de acolhimento e apoio.



Eleição: Conselheiro Regional Efetivo 2022/2025 ES
Nome: 13 - Juliana Lecco

O grupo Resgate e Dignidade é uma equipe de Farmacêuticos atuantes em diversas áreas da Profissão
Farmacêutica, que une entre amigos, experiências e aspirações para a melhoria da qualidade dos serviços
prestados, bem como a satisfação dos nossos colegas. O CRF é órgão fiscalizador, mas precisa de ser lembrado
novamente como a Casa do Farmacêutico, lugar de acolhimento e apoio.



Eleição: Conselheiro Regional Efetivo 2022/2025 ES
Nome: 14 - Evandro Tamanini

O grupo Resgate e Dignidade é uma equipe de Farmacêuticos atuantes em diversas áreas da Profissão
Farmacêutica, que une entre amigos, experiências e aspirações para a melhoria da qualidade dos serviços
prestados, bem como a satisfação dos nossos colegas. O CRF é órgão fiscalizador, mas precisa de ser lembrado
novamente como a Casa do Farmacêutico, lugar de acolhimento e apoio.



Eleição: Conselheiro Regional Efetivo 2022/2025 ES
Nome: 15 - Gilberto Dutra

O grupo Resgate e Dignidade é uma equipe de Farmacêuticos atuantes em diversas áreas da Profissão
Farmacêutica, que une entre amigos, experiências e aspirações para a melhoria da qualidade dos serviços
prestados, bem como a satisfação dos nossos colegas. O CRF é órgão fiscalizador, mas precisa de ser lembrado
novamente como a Casa do Farmacêutico, lugar de acolhimento e apoio.



Eleição: Conselheiro Regional Efetivo 2022/2025 ES
Nome: 16 - Camilia Albani Ferri

Farmacêutica há 20 anos, com experiência em Farmácia de Manipulação e Farmácia Hospitalar. Conquistar junto
aos profissionais, reconhecimento e valorização da classe. Trabalhar na melhoria do serviço farmacêutico no
âmbito municipal, estadual e federal.



Eleição: Conselheiro Regional Efetivo 2023/2026 ES
Nome: 01 - Hugo Guedes De Souza

Formado e professor de farmacognosia pela FaFaBES. Atuei sempre no segmento magistral, proprietário da 1ª
farmácia de manipulação do ES. Fundador da Anfarmag/ES e Presidente da Anfarmag Nacional (2005). Idealizador
do SINAMM, Sistema que auxiliou as farmácias magistrais nos controles dos processos, incluindo um programa de
educação continuada a distância da Anfarmag. Fundador da Câmara Técnica da Anfarmag. Comprometo-me a batalhar
pela valorização do farmacêutico. Incentivar a pratica da Farmácia Clinica/serviços farmacêuticos. Apoiar
ações de fiscalização baseada na assistência farmacêutica. Apoiar a ampliação da informatização e
desburocratização. Incentivar a qualificação profissional. Lutar pela valorização do farmacêutico
magistral                                        



Eleição: Conselheiro Regional Efetivo 2023/2026 ES
Nome: 02 - Herminio Meneguzzi

Herminio Meneguzzi Junior, farmacêutico pela FAFABES (1993), Mestre em Ciências Fisiológicas pela UFES (2004)
e Especialista em Cosmetologia pela Pitágoras (2014). Atuo como professor de ensino superior, coordenador de
residência multiprofissional e farmacêutico em farmácia de manipulação. Meus objetivos são contribuir para
manter a gestão do CRF-ES ainda mais justa, estimular a implementação da Farmácia Clínica, favorecer a
abertura de consultórios farmacêuticos e a prescrição farmacêutica e fortalecer a atuação do farmacêutico na
Estética.



Eleição: Conselheiro Regional Efetivo 2023/2026 ES
Nome: 03 - Josias Papa

Tenho prazer em dizer que desde sempre, fui do ramo farmacêutico, hoje estou como farmacêutico hospitalar,
professor e farmacêutico clínico em consultório, sempre fui próximo ao CRF-ES, participando ativamente. No
momento sou integrante dos grupos técnicos de farmácia e farmácia clínica e prescrição farmacêutica, ajudo
farmacêuticos que querem atuar nessas áreas e junto com outros colegas promovemos os cursos que vêm sendo
realizados. Agora aceitei um novo desafio. Para contribuir ainda mais aos colegas farmacêuticos, me candidato
a conselheiro estadual do CRF-ES. Sou jovem, porem com experiência, determinado a promover valor e
reconhecimento a profissão. Quero aproximar os acadêmicos e recém-formados ao CRF-ES. Para isso, conto com o
seu voto para continuar nessa caminha.



Eleição: Conselheiro Regional Efetivo 2023/2026 ES
Nome: 04 - Patricia De Oliveira França

Graduada pela FAFABES; habilitação indústria farmacêutica UFRGS (1994); mestre em fármaco e medicamentos USP
(2001); doutoranda em doenças infecciosas UFES. Professora das disciplinas farmacotécnica, tecnologia
farmacêutica e controle de qualidade de medicamentos Univix e Emescam. Atualmente farmacêutica no programa de
DST/HIV/AIDS/TB do Hospital das Clínicas de Vitória ES. Promover aproximação do farmacêutico com o CRF. Acesso
irrestrito do farmacêutico à plenária, em suas questões e demandas, incentivando a presença do profissional
para a formação de opiniões, decisões tomadas e contribuir com sugestões fundamentadas; Implantação da
Plenária Online gravada; Acolhimento e orientação ao farmacêutico; Destacar e apontar para a gestão pública,
que o farmacêutico é indispensável.



Eleição: Conselheiro Regional Efetivo 2023/2026 ES
Nome: 05 - Daria Rosane Alves Meira Portugal 

Graduada em Farmácia Bioquímica pela UNIVALE, especialização em Análises Clínicas e Logística Farmacêutica.
Atuação: RT Farmácia do Pronto Atendimento Vitória SAMP Assistência Médica; integrante do grupo Athena Saúde;
Gerente da Qualidade e Regulatórios da PH Comercio de Produtos Hospitalares e Gerente da Qualidade e
Regulatórios do Vitória Apart Hospital.Promover aproximação do farmacêutico com o CRF. Acesso irrestrito do
farmacêutico à plenária, em suas questões e demandas, incentivando a presença do profissional para a formação
de opiniões, decisões tomadas e contribuir com sugestões fundamentadas; Implantação da Plenária Online
gravada; Acolhimento e orientação ao farmacêutico; Destacar e apontar para a gestão pública, que o
farmacêutico é indispensável.



Eleição: Conselheiro Regional Efetivo 2023/2026 ES
Nome: 06 - Fernanda Camargo Damacena

Farmacêutica com habilitação em Bioquímica pela UFES 2015. Mestre em ciências Farmacêuticas UFES. Atividade
profissional mais significativa: atuação em Assistência Farmacêutica, na linha de frente do Enfrentamento à
Pandemia de COVID-19. Promover aproximação do farmacêutico com o CRF. Acesso irrestrito do farmacêutico à
plenária, em suas questões e demandas, incentivando a presença do profissional para a formação de opiniões,
decisões tomadas e contribuir com sugestões fundamentadas; Implantação da Plenária Online gravada; Acolhimento
e orientação ao farmacêutico; Destacar e apontar para a gestão pública, que o farmacêutico é indispensável.



Eleição: Conselheiro Regional Efetivo 2023/2026 ES
Nome: 07 - Fernanda Volpi Souza

O grupo Resgate e Dignidade é uma equipe de Farmacêuticos atuantes em diversas áreas da Profissão
Farmacêutica, que une entre amigos, experiências e aspirações para a melhoria da qualidade dos serviços
prestados, bem como a satisfação dos nossos colegas. O CRF é órgão fiscalizador, mas precisa de ser lembrado
novamente como a Casa do Farmacêutico, lugar de acolhimento e apoio.



Eleição: Conselheiro Regional Efetivo 2023/2026 ES
Nome: 08 - Carina Caillux

O grupo Resgate e Dignidade é uma equipe de Farmacêuticos atuantes em diversas áreas da Profissão
Farmacêutica, que une entre amigos, experiências e aspirações para a melhoria da qualidade dos serviços
prestados, bem como a satisfação dos nossos colegas. O CRF é órgão fiscalizador, mas precisa de ser lembrado
novamente como a Casa do Farmacêutico, lugar de acolhimento e apoio.



Eleição: Diretoria Conselho Regional 2022/2023 ES
Nome: Chapa 01 - GERAÇÃO DE VALOR

A CHAPA GERAÇÃO DE VALOR tem como missão expandir os trabalhos no CRF-ES, avançando em frentes importantes
para consolidação de nossas conquistas, não permitindo nenhum tipo de retrocesso. 
Com ideias e ideais, nossa Diretoria - Leandro Passos, Gustavo Martinelli, Denise Martins e Rodrigo Alves -
faz parte de um grupo coeso que defende a renovação responsável, mantendo um ambiente estável como ponto de
partida para os enfrentamentos de nossa profissão.
Defendemos a informatização, a desburocratização, o incentivo à educação continuada, a proximidade entre os
órgãos representativos de classe e o desenvolvimento de um sentimento de pertencimento, buscando sempre a
valorização do profissional farmacêutico. 
Com a convicção de que faremos valer cada voto, agradecemos a confiança em nosso grupo

Presidente: LEANDRO RODRIGUES PASSOS

Leandro Passos candidato a Conselheiro Estadual e PRESIDENTE. 
Formado em 2003 pela FAFABES UFES, atuante no ramo DROGARIA/MANIPULAÇÃO, servidor público em Linhares lotado na ATENÇÃO BÁSICA e
no APOIO JURÍDICO FARMACÊUTICO. 
Casado com a farmacêutica Cristiane Sant’Ana, vivencio nossa profissão na PRÁTICA DIÁRIA e conheço bem os ANSEIOS DA CLASSE.
Desejo contribuir para o CRESCIMENTO DE NOSSA PROFISSÃO reforçando ações de GESTÃO; aproximando FARMACÊUTICO/CONSELHO, em
especial os colegas do interior do ES; promovendo a interação CONSELHO/SINDICATO; estimulando a EDUCAÇÃO CONTINUADA; exaltando nosso
papel na EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE SAÚDE e, acima de tudo, MOTIVANDO os colegas sempre!   
Luto pelo que considero JUSTO E PERFEITO e farei valer cada voto com SERIEDADE e COMPROMETIMENTO!

Vice-Presidente: GUSTAVO MARTINELLI BERGAMASCHI

Sou Gustavo Martinelli Bergamaschi e atuo no segmento de drogarias desde que me formei pela FAFABES/UFES em 2003. Atualmente estou como
Vice-presidente do CRFES, à frente das estratégias de fiscalização, o que me possibilitou atuar ativamente na implantação e implementação do
PERFIL FARMACÊUTICO juntamente com a equipe da fiscalização. Pretendo continuar esse trabalho iniciado com muita responsabilidade, atuando
para trazer ao mercado uma fiscalização mais humanizada e justa, com direcionamento para as áreas privativas de atuação farmacêutica. Sempre
primando pela ética e respeito aos colegas, peço o seu voto.

Secretário-Geral: DENISE DE ALMEIDA MARTINS OLIVEIRA 



Formada na FAFABES, especialista em manipulação alopática, fundadora da IMAFAR. Acredito no associativismo e cooperativismo o que é
comprovado pela minha atuação na ANFARMAG. Acredito na valorização e reconhecimento do farmacêutico como PROTAGONISTA para a saúde da
população. Somos PROFISSIONAIS DE SAÚDE ESSENCIAIS e capazes de atuar em muitas frentes. Reivindicar o nosso REAL VALOR
conquistando espaço em áreas não privativas, buscar o equilíbrio de condições de trabalho e remuneração junto aos conselhos de profissões que
competem conosco é um dos compromissos e foco de trabalho tanto como conselheira quanto da diretoria da CHAPA que componho, com colegas
que comungam de mesmos ideais. Se concorda com estes princípios e valores; se confia em nosso trabalho te convido: Vem com a gente! 

Tesoureiro: RODRIGO ALVES DO CARMO

Formado em 2003 pela FAFABES/UFES, Farmacêutico Clínico pela SBRAFH e Mestre em Ciências Fisiológicas pela UFES.

Atuo no ensino superior há 17 anos e como servidor da Prefeitura de Vitória, lotado no Laboratório Municipal desde 2009.  

Ao longo da minha carreira sempre busquei contribuir com a profissão! Pelos serviços prestados, tive a honra de receber em 2017 a Comenda do
Mérito Farmacêutico do CFF e em 2018 a láurea da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil.

Atualmente sou conselheiro no CRF-ES e presidente da Comissão de Ensino. Já fui tesoureiro em outros mandatos e com muita honra me juntei a
esse grupo que concorre à diretoria do CRF-ES para levar minha experiência, pois são pessoas que prezam pela ATUAÇÃO COM ÉTICA e
verdadeiramente buscam VALORIZAR a profissão farmacêutic



Eleição: Diretoria Conselho Regional 2022/2023 ES
Nome: Chapa 02 - RESGATE E DIGNIDADE

O grupo Resgate e Dignidade é uma equipe de Farmacêuticos atuantes em diversas áreas da Profissão
Farmacêutica, que une entre amigos, experiências e aspirações para a melhoria da qualidade dos serviços
prestados, bem como a satisfação dos nossos colegas. O CRF é órgão fiscalizador, mas precisa de ser lembrado
novamente como a Casa do Farmacêutico, lugar de acolhimento e apoio.

Presidente: GILBERTO DA PENHA DUTRA

O grupo Resgate e Dignidade é uma equipe de Farmacêuticos atuantes em diversas áreas da Profissão Farmacêutica, que une entre amigos,
experiências e aspirações para a melhoria da qualidade dos serviços prestados, bem como a satisfação dos nossos colegas. O CRF é órgão
fiscalizador, mas precisa de ser lembrado novamente como a Casa do Farmacêutico, lugar de acolhimento e apoio.

Vice-Presidente: EAVANDRO TAMANINI LOPES

O grupo Resgate e Dignidade é uma equipe de Farmacêuticos atuantes em diversas áreas da Profissão Farmacêutica, que une entre amigos,
experiências e aspirações para a melhoria da qualidade dos serviços prestados, bem como a satisfação dos nossos colegas. O CRF é órgão
fiscalizador, mas precisa de ser lembrado novamente como a Casa do Farmacêutico, lugar de acolhimento e apoio.

Secretário-Geral: DÉBORAH GOMES DE SOUZA

O grupo Resgate e Dignidade é uma equipe de Farmacêuticos atuantes em diversas áreas da Profissão Farmacêutica, que une entre amigos,
experiências e aspirações para a melhoria da qualidade dos serviços prestados, bem como a satisfação dos nossos colegas. O CRF é órgão
fiscalizador, mas precisa de ser lembrado novamente como a Casa do Farmacêutico, lugar de acolhimento e apoio.

Tesoureiro: WILLIAM ROBERTO DE OLIVEIRA



O grupo Resgate e Dignidade é uma equipe de Farmacêuticos atuantes em diversas áreas da Profissão Farmacêutica, que une entre amigos,
experiências e aspirações para a melhoria da qualidade dos serviços prestados, bem como a satisfação dos nossos colegas. O CRF é órgão
fiscalizador, mas precisa de ser lembrado novamente como a Casa do Farmacêutico, lugar de acolhimento e apoio.


