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Modernização da Gestão:
•

Descentralização do poder entre setores e divisão setorial.

Posse da nova Diretoria:
•

Dia 06 de janeiro

NOVA GESTÃO - A nova Diretoria do CRF-MA, que tem como presidente a Dra.
Gizelli Santos Lourenço Coutinho, iniciou as atividades da gestão no dia 06 de
janeiro, com uma reunião de alinhamento da Diretora para verificação da
situação do CRF-MA. Para a nova Diretoria, o primeiro passo foi conhecer a
estrutura organizacional e financeira do Conselho, a fim de fazer uma gestão
coesa, transparente e engajada com a classe e servidores.

Compõem a nova Diretoria do CRF-MA (2020/2021):

Dir. Presidente:
Dra Gizelli Coutinho

Dir. Tesoureira:
Dra. Elizângela Motta

Dir. Vice-presidente:
Dra Marbenha Linko

Dir. Secretário Geral:
Dr. Luiz Fernando Ramos

Participaram ainda da reunião, Conselheiros
Regionais, e membros da nova equipe de
assessores da Diretoria.

Reuniões com as redes de Farmácias e Drogarias no Maranhão:
•

Entre os dias 17 a 24 de janeiro

CRF apresenta proposta de parceria com empresas farmacêuticas.
A Diretoria do CRF-MA recebeu em reunião os supervisores das redes
Extrafarma, Drogarias Globos, Drogasil e PagueMenos. Na pauta, a
implementação de benefícios para farmacêuticos, como descontos em compras
nos estabelecimentos, liberação para cursos e demais eventos de atualização
profissional, treinamentos, parcerias para eventos do calendário farmacêutico, e
ainda, banco de vagas de emprego.

Extraframa:
Dr Theiler Paixão,
Dra Marlíria Fonseca
e Dr Antônio Neto.

Drogarias Globo:
Dr. João Paulo Izidoro, e
Dr. Mário Vinícius Lobão.

Drogasil:
Dr. Guilherme Santiago Jr, Dr. Júlio
Marcelo da Silva, e as Farmacêuticas,
Dra. Deborah Barros, e Dra. Gildeane
Rodrigues da Silva.

PagueMenos:
Dra. Laísa
Girão

Dia do Farmacêutico:
•

Dias 17 a 20 de janeiro

Entrevistas
Em comemoração ao Dia do Farmacêutico, no dia 17 de janeiro iniciou-se uma
série de entrevistas nos meios de comunicação reforçando a importância do
profissional Farmacêutico para a sociedade.

Entrevista ao programa "Passando a Limpo",
na Rádio Nova FM 93.1, apresentado pelo
locutor Osvaldo Maia.

Entrevista ao Vivo no Bom Dia Mirante/Globo.

Entrevista ao Vivo no Bom Dia Maranhão (TV Difusora/SBT).

Entrevista no programa Na Hora D (TV Difusora).

Café da Manhã
Em São Luís e Imperatriz, o CRF-MA
promoveu um café da manhã de
acolhida

aos

Farmacêuticos

e

servidores, em comemoração à data.

São Luís

Imperatriz

Ação social
Realização da Ação Social em comemoração ao Dia do Farmacêutico, no
Shopping do Automóvel, em São Luís. A programação teve a parceria das
faculdades Pitágoras, Estácio São Luís, e Instituto Florence, na oferta de uma
série de serviços de saúde.

Audiência com a SEMUS
•

23 de janeiro

O Conselho Regional de Farmácia do Estado do Maranhão participou de uma
reunião na Secretaria Municipal de Saúde, onde foi abordada uma pauta extensa
voltada a assistência farmacêutica, a rede de laboratórios e aos profissionais

farmacêuticos. A audiência contou com a participação dos Diretores do CRF-MA,
Dra Gizelli Coutinho, presidente, o Diretor Secretário Geral, Dr Luiz Fernando
Ramos, e o secretário de Saúde, Lula Fylho. A reunião com o gestor municipal
de saúde de São Luís faz parte do plano de trabalho da gestão CRF PARA
TODOS, no sentido de estabelecer um diálogo permanente entre as esferas,
promovendo

melhorias

nas

condições

de

trabalho

dos

profissionais

farmacêuticos do município, a sua valorização enquanto profissional em
atividades na gestão pública, e, consequentemente uma melhor assistência à
saúde da população. Entre os pontos elencados na reunião, foram discutidos
sobre a assistência farmacêutica Plena nas unidades de saúde com dispensação
de medicamentos; a atuação dos farmacêuticos junto aos laboratórios de
análises clínicas, tendo em vista proposta em construção na SEMUS para
reorganização da rede de laboratórios; parceria no processo de regularização de
todos os estabelecimentos farmacêuticos do município bem como para
capacitação/qualificação dos farmacêuticos dos municípios com atuação na rede
de assistência farmacêutica e rede de laboratórios (farmacêuticos com atuação
nas Análises Clínicas); e parceria para participação em todas as demandas em
construção dos projetos no âmbito da profissão farmacêutica.

Colações de Grau
•

Dias 23 de Janeiro e 11 de fevereiro

O Conselho Regional de Farmácia do Estado do Maranhão, por sua Diretora
Presidente, Dra. Gizelli Coutinho, participou da colação de grau da Faculdade

Pitágoras São Luís e realizou a entrega do "Certificado do Mérito Acadêmico”. O
certificado é concedido pelo CRF-MA aos acadêmicos de Farmácia de
instituições públicas e privadas com maior coeficiente durante o curso.

•

Dia 12 de fevereiro

Colação de grau da turma de Farmácia da Faculdade Pitágoras de Bacabal. A
presidente do CRF-MA, Dra. Gizelli Santos Lourenço Coutinho, entregou o
certificado de primeiro lugar de mérito acadêmico do Conselho à formanda Lila
Sonielly Farias.

Projeto de Lei para Implantação do Piso Salarial do Farmacêutico do
Maranhão
•

Dia 04 de fevereiro

A Diretora Presidente do CRF-MA, Gizelli Santos Lourenço Coutinho, o Diretor
Secretário Geral, Luiz Fernando Ramos Ferreira, e a Diretora Tesoureira,
Elizângela Araújo Pestana Motta, estiveram na abertura dos trabalhos na
Assembleia Legislativa do Maranhão e, em parceria com o deputado estadual e
farmacêutico Ciro Neto, protocolam projeto de lei para implantação do piso
salarial do farmacêutico para o Maranhão.

Reunião Geral com os GTs da Seccional de Imperatriz
•

Dia 04 de fevereiro

A Seccional do CRF-MA em Imperatriz sediou a reunião sobre Comissões
Assessoras do CRF-MA, liderada pela vice-presidente, Marbenha Linko.
Participaram profissionais representantes de Farmácia comercial, Farmácia de
Manipulação, Farmácia Hospitalar, Distribuidoras de Medicamentos, Análises
Clínicas e Estética.

Visita ao Secretário Estadual de Saúde
•

Dia 11 de fevereiro

A presidente do CRF-MA, Dra. Gizelli Santos Lourenço Coutinho, e os membros
da diretoria, Dra. Elizângela Araújo Pestana Motta e Dr. Luiz Fernando Ramos
Ferreira, estiveram com o secretário estadual de Saúde, Dr. Carlos Lulas, em
uma visita de cortesia, apresentando algumas das pautas de interesse dos
farmacêuticos maranhenses.

Reunião com diretora do LACEM e de Rede de Laboratórios
•

Dia 11 de fevereiro

Continuando o diálogo sobre o apoio institucional do Conselho às ações de
saúde pública do MA, a diretora geral do Laboratório Central Municipal
(LACEM), Dra Déborah Gomes, e a Diretora da Rede de Laboratórios, Dra
Fátima Santos, estiveram na sede provisória do CRF-MA, discutindo o projeto
de reestruturação da rede de laboratórios, que está sendo proposto para as
unidades municipais. Equipes técnicas trabalhando em conjunto, mostrando
a importância dos farmacêuticos para a gestão pública e a melhoria da saúde
no estado!

Visita ao Secretário de Saúde do Município de Bacabal
•

Dia 13 de fevereiro

A presidente do CRF-MA, Dra Gizelli Coutinho, visitou o secretário municipal de
saúde de Bacabal, James Soares dos Santos, e discutindo a assistência plena
na saúde municipal e a importância dos farmacêuticos nesse processo,
destacando a necessidade de mais profissionais da área atuando no município.

Reunião na Seccional de Imperatriz
•

28 de fevereiro

A vice-presidente do CRF-MA, Dra. Marbenha Linko, reuniu-se com a equipe do
CRF-MA, composta pela coordenadora da seccional, coordenadora de
atendimento, assessora da diretoria e colaborador de tesouraria/contabilidade.
Todos em busca de melhorar ainda mais o atendimento e os serviços oferecidos
aos farmacêuticos da Região Tocantina!

Reunião com a Faculdade FACIMP
•

Dia 28 de fevereiro

Parceria renovada entre CRF-MA e Facimp! Em reunião hoje, em Imperatriz,
com a Dra. Talita Pinho Marcelino, coordenadora do curso de Farmácia e Dra.
Thayslane Viana (coordenadora do NAAF), as representantes do CRF, Dra.
Rosália dos Santos Rodrigues, assessora da diretoria, Hellen Pereira
(coordenadora de atendimento CRF) e Dra. Milca Vasconcelos (coordenadora
da seccional do CRF de Imperatriz) reforçaram a continuidade da parceria,
alinhando a participação do Conselho em eventos acadêmicos do curso de
Farmácia e a documentação dos egressos, emitida pelo CRF-MA.

Dia Internacional da Mulher
•

Dia 09 de março

Homenagem as mulheres

do

CRF-MA

e,

simbolicamente, todas as

farmacêuticas! Nossa presidente, Dra Gizelli Santos Lourenço Coutinho, e a
diretoria do Conselho, participaram da ação, demonstrando o carinho que temos
por todas, não só hoje, como todos os dias!

Entrevista sobre o papel do Farmacêutico
•

Dia 22 de março

Entrevista do Conselheiro Regional, Dr. Josué da Silva, sobre o papel do
farmacêutico frente a pandemia do COVID-19.

Reunião com a SINCOFARSUL
•

Dia 22 de março

Reunião da Diretora Vice-Presidente, Dra. Marbenha Linko, com o presidente do
SINCOFARSUL na seccional do CRF-MA em Imperatriz.

Campanha 5 de maio
•

Entre os dias 30 de abril e 05 de maio

No dia 30 de abril iniciou-se uma série de entrevistas para Televisão e Jornais
sobre a Campanha do Uso Racional de Medicamentos.

A entrevista à TV
Guará - Canal 23.

Entrevista à TV Mirante

Entrevista sobre os Testes Rápidos
•

Dia 01 de maio

A vice-presidente do CRFMA, Dra. Marbenha Linko, foi entrevistada pelo Jornal
da Mirante onde explicou sobre a venda de testes rápidos em farmácia.

Entrevista sobre descarte de medicamento
•

Dia 26 de maio

Nossa Diretora Tesoureira, Dra. Elizangela Motta, falou ao jornal Bom Dia
Mirante sobre o descarte de medicamentos.

Projeto União Traz a Cura
•

Mês de Maio

*UNIÃO TRAZ A CURA*, campanha realizada em Imperatriz-MA, de iniciativa
médica com a participação de vários profissionais de saúde que se uniram como

voluntários para o combate à COVID -19. A equipe de farmacêuticas voluntárias
sob a coordenação da vice presidente do CRF-MA, Marbenha Linko, esteve
presente na Farmácia do dia 18 a 29/05 na dispensação e orientação de
medicamentos aos pacientes que procuram atendimento no Centro de
Convenções desta cidade. Nosso agradecimento e apoio a atitude dessas
guerreiras farmacêuticas!

Técnicos de Laboratórios
•

Dia 24 de junho

CRF-MA recebe o representante dos técnicos de laboratório - Mauro César para alinhamento das ações.

Visitas a Obra de Reforma da Sede do CRF/MA
Durantes esses 6 meses a Diretoria realizou várias visitas para acompanhar o
andamento da Obra de Reforma e Ampliação da Sede do CRF-MA.

Participação em eventos
•

Dia 24 de janeiro

A Diretora Presidente do CRF-MA, Dra. Gizelli Coutinho participou da abertura
do 1º Meeting Maranhense de Estética – MME, em São Luís, realizado pelo
Serviço de Educação Continuada – SEC. O evento reúne profissionais e
acadêmicos e empresas de diversas áreas da saúde, entre elas, a Farmácia,
que em seu leque de atividades regulamentadas, já possui muitos farmacêuticos
com atuação na Estética. Para Presidente, a proposta do MME é inovadora para
os profissionais em saúde do Estado, trazendo discussões, produtos e
tecnologias necessárias.

•

Dia 12 de janeiro

Como membro do Conselho Municipal de Saúde de São Luís, o CRF-MA
participou hoje da reunião ordinária do CMS, representado por seus
conselheiros. Entre as pautas discutidas, está o projeto de reestruturação
laboratorial no município, do qual o CRF-MA tem participado. Na foto, o
conselheiro regional do CRF-MA, Asan Kaid, o secretário de Saúde de São Luís,
Lula Fylho, a secretária adjunta de Saúde, Natália Mandarino, o presidente do
CMS, Higor Oliveira e o assessor do CRF-MA, Wherbtyfran Cabral.

•

Dias 05 e 06 de março

Nossa presidente, Dra. Gizelli Santos Lourenço Coutinho, está representando o
CRF-MA no 5° Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Farmácia,
que acontece hoje e amanhã, em Curitiba - PR. O presidente do CFF, Dr. Walter
da Silva Jorge João, também está participando do encontro, que discute o
aprimoramento da atividade farmacêutica, ações dos órgãos de fiscalização
profissional e outros temas importantes para a categoria. Agradecemos e
parabenizamos os anfitriões, o CRF-PR, e sua presidente, Dra. Mirian Ramos
Fiorentin, pelo evento!

•

07 de março

CRF-MA prestigiando a inauguração do Hospital Real! Dra. Elizangela Araújo
Pestana Motta e Dr. Luiz Fernando Ferreira representando o Conselho. Na
foto, a equipe do Laboratório São Luís: Dr Genildo Cardoso da Silva Filho, Dra
Rafaela Lobato da Silva, Dra Adriana Caroline Fonseca de Oliveira, Dra Maria
Cristiane Oliveira Costa e Dr Nelson Monteiro Nunes.

•

Dia 13 de março

A vice-presidente do CRF-MA, Dra Marbenha Linko, representou o Conselho na
abertura da I Jornada de Fitoterapia da Região Tocantina (JORFIT), cujo tema é
"Uma nova visão dos fitoterápicos". Entre os palestrantes, está a Dra. Kallyne
Bezerra, que também é conselheira do CRF-MA, falando sobre "Saúde da
Mulher - a Revolução". Mais um importante evento para atualização e troca de
experiências entre os profissionais da Região Tocantina!

Entrevista dos Membros de Comissões e GTs
•

Dia 22 de março

Entrevista do Presidente do Grupo de Trabalho em Farmácia Hospitalar do CRFMA, Dr. Carlos Vinicius, sobre o papel do farmacêutico frente a pandemia do
COVID-19.

•

Dia 29 de março

Dra Fayga Joyce Evaristo (Membro do Grupo Técnico de Farmácia Comunitária)
representou a diretoria do CRFMA em entrevista para a TV difusora explicando
sobre o uso indiscriminado e dispensação de Hidroxicloroquina. A Dra Fayga é
membra do grupo técnico de farmácia comunitária do CRFMA e representante
do CRFMA no conselho municipal antidrogas.

•

Dia 19 de maio

Entrevista realizada pelo Dr. Ronaldo Pereira, membro da Comissão
Parlamentar do CRF-MA, para o Jornal da Difusora abordando o tema
“Intoxicação por Produtos de Limpeza”.

Reuniões Plenárias
No primeiro semestre de 2020 tivemos 4 (quatro) Reuniões Plenárias Ordinárias,
sendo 3 (três) de forma presencial na sede provisória do CRF-MA. A IV Reunião
Plenária Ordinária realizada no mês de junho aconteceu de forma virtual,
conforme a Portaria 074/2020.

I Reunião Plenária
Ordinária – Dia 20
de Janeiro

II Reunião Plenária
Ordinária – Dia 14
de fevereiro

III Reunião Plenária

Ordinária – Dia 09
de março

IV Reunião
Plenária
Ordinária – Dia
26 de junho

Reuniões da Comissão de Tomada de Contas (CTC)
Nos primeiros 6 meses foram realizadas 4 reuniões da Comissão de Tomada de
Contas do CRF-MA na sede provisória. A comissão é composta pelos
Conselheiros Regionais Dr. Diogo Nascimento Moraes (Presidente), Dr. Josué
da Silva, Dra. Surama Soraya Paraguaçu Gomes Lima e Dr. Asan Kaid Martins
(Suplente).

IV Reunião
Ordinária da CTC
Dia 25 de junho

Solenidade de Juramento
Com a nova Gestão do CRF-MA o momento da entrega das Carteiras
Profissionais Provisórias passou a se chamar de Solenidade de Juramento. Ao
longo dos 6 meses de gestão foram realizadas 5 Solenidades, sendo que 3

aconteceram de forma Presencial na Cidade de São Luís, 1 presencial na cidade
de Bacabal e 1 uma Virtual através da plataforma Google Meet.
Solenidade de Juramento de Janeiro
– 20 de janeiro – Auditório da sede
provisória do CRF-MA.

Solenidade de Juramento do
fevereiro – Dia 14 de fevereiro –
Auditório do LACEN.

Solenidade de Juramento em
Bacabal – Dia 03 de março.

Solenidade de Juramento do
março – Dia 09 de março –
Auditório do LACEN.

CRF para Todo Maranhão
Durante o primeiro semestre desde ano o nosso Itinerante CRF para Todo
Maranhão já esteve presente em diversas cidades do interior do estado.

CRF para Todo
Maranhão na cidade
de Bacabal – Dias
12 e 13 de fevereiro.

CRF para Todo
Maranhão na cidade
de Bacabal – Dias
03 de março.

CRF para Todo
Maranhão na cidade
de Santa Inês –
Dias 12 de março.

CRF para Todo
Maranhão na cidade
de Pedreiras – Dias
18 de março.

CRF para Todo
Maranhão na cidade
de Lago da Pedra –
Dias 19 de março.

Qualifica CRF
•

Cursos

Durante este semestre realizamos 2 cursos on-line para capacitação dos
profissionais farmacêuticos durante a pandemia.

•

Live

Foram realizadas diversas lives durantes esses 6 meses, visando trazer
informações e qualificar nossos farmacêuticos.

Visitas aos colegas farmacêuticos
A diretoria e os conselheiros realizaram diversas visitas aos colegas de
profissões em seus ambientes de trabalho, buscando apoiar e orientar os
farmacêuticos da linha de frente contra a COVID-19.

Dr. Asan Kaid e colegas
farmacêuticos em São Luís.

Dr. Diogo Nascimento e
colega farmacêutica em
Pedreiras.

Dra. Marbenha Linko e
colega farmacêutico em
Imperatriz

Dr. Josué da Silva e colega
farmacêutico em São Luís

Fiscalização Orientativa
Durantes os primeiros meses da pandemia a Diretoria acompanhou algumas vez
os Farmacêuticos Fiscais nas fiscalizações, orientar os colegas, donos de
farmácias e população em geral sobre os cuidados frente o Coronavírus.

Dra. Gizelli Coutinho
e Dr. Flávio Matos

Dra. Gizelli Coutinho e
Dr. Luiz Ricardo

Dra. Elizangela Motta e
Dr. Onassis Caetano.

Entrega de EPI’s
Com o recurso disponibilizado pelo CFF, o CRF/MA realizou a compra de
Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s), para a distribuição aos
profissionais farmacêuticos do estado para combater a COVID-19. Já foram
distribuídos diversos Kit’s de EPI’s para os farmacêuticos maranhenses da
capital e do interior do estado, a distribuição está sendo realizada no ato da
fiscalização conforme resolução do Conselho Federal de Farmácia.

Nota Técnica
•

Nota Técnica 01/2020 – Recomenda medidas preventivas para a redução
dos riscos de contaminação com o novo coronavírus (COVID-19), no
âmbito do Estado do Maranhão.

•

Neta Técnica 02/2020 – Recomenda medidas preventivas para a redução
dos riscos de contaminação com o novo coronavírus (COVID-19), no
âmbito da função de fiscalização.

Nota Informativa
•

Nota Informativa 01/2020 – Aos Estabelecimentos e Profissionais
Farmacêuticos.

•

Nota Informativa 02/2020 – Aos Estabelecimentos e Profissionais
Farmacêuticos.

Cartilhas e Guias
•

Guia Farmacêutico e de Atendimento em Farmácias.

•

Cartilha de Boas Práticas em Biossegurança Retomada das Atividades
Presenciais.

•

Guia Farmacêutico para a realização de testes rápidos para COVID-19
em farmácia.

Treinamentos
•

Dia 30 de março

Na sede provisória do CRF-MA, o treinamento de Boas Práticas para prevenção
do COVID-19 para os farmacêuticos fiscais do conselho que continuam
trabalhando para garantir a presença dos profissionais nos estabelecimentos de
saúde. O treinamento ocorreu de forma remota, seguindo as recomendações
dos órgãos competentes, ministrado pelo Diretor Secretário Geral do CRF-MA e
diretor do LACEN-MA, Dr Luiz Fernando Ramos. A Diretora Presidente do CRFMA, Dra Gizelli Lourenço Coutinho esteve presente e reforçou a importância da
educação continuada aos fiscais do Conselho. A diretoria parabeniza os fiscais
pelo engajamento e agradece a disponibilidade de todos.

Atendimento Durante a Pandemia
•

Dia 19 de março

Nossos atendimentos presencias foram suspensos e passamos a atender de
forma remota, através do e-mail e do WhatsApp.

•

Dia 08 de junho

Retornamos aos atendimentos presencias através de agendamento, mas
continuamos atendendo de forma remota para melhor atender os profissionais
farmacêuticos.

Banco de Empregos
•

Dia 30 de maio

Campanha Sinal Vermelho
A Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), o Conselho Nacional de
Justiça (CNJ) e o Conselho Federal de Farmácia (CFF) uniram forças para lançar
a campanha Sinal Vermelho contra a violência doméstica. O objetivo é incentivar
denúncias por meio de um símbolo: ao desenhar um “X” na mão e exibi-lo ao
farmacêutico ou ao atendente da farmácia, a vítima poderá receber auxílio e
acionar as autoridades. O Conselho Federal de Farmácia (CFF), que congrega
os 220 mil farmacêuticos no país, é um dos apoiadores oficiais da campanha. A
adesão das farmácias e dos farmacêuticos é voluntária. O CRF/MA apoia essa
causa.

