Eleição: Conselheiro Regional Efetivo 2022/2025 SP
Nome: 01 - Marcelo Polacow

Farmacêutica pela USP-Ribeirão Preto, Mestrado e Doutorado pela UNICAMP em Farmacologia. Especialista em
Farmácia Hospitalar e Farmácia Clínica pela SBRAFH. Membro Titular da Academia Nacional de Farmácia.. Tenente
Coronel Farmacêutico da Policia Militar do Estado de São Paulo. Professor Universitário e Coordenador de PósGraduação. Autor dos livros: "Farmácia Hospitalar: um enfoque em sistemas de saúde" da editora Manole e
"Farmácia Clínica & Atenção Farmacêutica" da editora Manole e de outras obras e capítulos de livros.
Conselheiro e Diretor do CRF-SP por diversos mandatos com ampla experiência em gestão pública e privada.
Candidato a conselheiro e diretor pretendo continuar inovando e defendendo a profissão farmacêutica com muito
amor, dedicação, seriedade e responsabilidade.

Eleição: Conselheiro Regional Efetivo 2022/2025 SP
Nome: 02 - Israel Murakami

Sou Israel Murakami, graduado em farmácia industrial pela UMC; Especialista em Vigilância Sanitária e
Epidemiologia pela Unaerp, Gestão da Assistência Farmacêutica pela UFSC, Gestão em Saúde pela Unifesp,
Aprimoramento em Atenção Primária à Saúde pela UFRGS e Extensão em Gestão Pública em Saúde pela UFMA. Atuo há
19 anos na saúde pública, fui proprietário de farmácia de manipulação e drogaria. Atualmente sou membro do
Grupo de Trabalho Técnico de Saúde Pública do CRF-SP e Conselheiro. Para este mandato continuarei defendendo
as políticas públicas de saúde na área farmacêutica, a regulamentação dos técnicos de farmácia, a farmácia
como estabelecimento de saúde, tendo o farmacêutico como protagonista, além da inserção de novas tecnologias
na área farmacêutica, a ciência e a ética.

Eleição: Conselheiro Regional Efetivo 2022/2025 SP
Nome: 03 - Rosana Kagesawa Motta

Sou farmacêutica, mestre, especialista em Homeopatia, Cosmetologia, Farmácia Clínica e Docência. Trabalhei por
20 anos em farmácia e drogaria. Sou docente do curso de Farmácia há 17 anos e farmacêutica da vigilância de
Fernandópolis. Pelo CRF-SP exerci funções voluntárias na comissão de ética, na diretoria regional de
Fernandópolis e na comissão de tomadas de contas. Atualmente, estou coordenadora da comissão de educação
permanente, aquela responsável pela implantação das capacitações do CRF SP. Em um novo mandato, continuarei
lutando pela valorização da profissão em todas as áreas, reforçando a capacitação e ampliação do conhecimento.
Trabalharei junto ao Plenário para intensificar projetos e propostas de valorização e autonomia do
farmacêutico e lutarei por uma integração junto às VISAs

Eleição: Conselheiro Regional Efetivo 2022/2025 SP
Nome: 04 - Anderson Almeida

Farmacêutico Bioquímico, especialista em Gestão da Assistência Farmacêutica - UFSC e Qualidade e Segurança no
Cuidado ao Paciente - Hospital Sírio-Libanês.
Atua na Saúde Pública há 18 anos como Assessor Técnico do Departamento de Assistência Farmacêutica de São José
do Rio Preto.
No CRF-SP atua desde 2007 iniciando na Comissão de Ética e atualmente é Delegado Regional de São José do Rio
Preto e Membro da Comissão Assessora de Saúde Pública.
Propõe trabalhar por uma Assistência Farmacêutica de qualidade e a inserção do Cuidado Farmacêutico, por meio
da capacitação e integração das práticas de cuidado, no serviço público e privado, inserindo o farmacêutico
efetivamente na equipe de saúde e afirmando seu papel clínico, com foco no usuário e Uso Racional de
Medicamentos.

Eleição: Conselheiro Regional Efetivo 2022/2025 SP
Nome: 05 - Marco Poe

Farmacêutico/Bioquímico pela UNIP, Especialista em Farmacologia pela Universidade Federal de Lavras, PósGraduando em Farmácia Clínica pela Estácio de Sá.
Atividades Profissionais
Proprietário de Drogaria há 19 anos e Responsável Técnico da Farma & Farma unidade de Guararapes.
Professor da UNIP/Araçatuba - 2011/2020.
Atividades no CRF-SP, Delegado Seccional de Araçatuba, Membro do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde,
Membro do Grupo de Aproximação ao Acadêmico.
Presidente da AFAN - 2002/2006.
Se eleito continuarei a lutar pela profissão farmacêutica a fim de fortalecer os(as) farmacêuticos(as) de
farmácias e drogarias, buscando meios de promover a valorização dos Serviços Farmacêuticos por estes
realizados e fomentar junto a meus pares projetos que visam a diminuição da anuidade.

Eleição: Conselheiro Regional Efetivo 2022/2025 SP
Nome: 06 - Rosilene Martins

Farmacêutica e Bioquímica formada pela UNOESTE. Especialista em FARMACOLOGIA pela UEM-PR. Mestre em Ciência
Animal pela Unoeste. Docente da Disciplina de Farmacologia na UNOESTE há mais de 20 anos. Coordenadora da Pósgraduação em Atenção Farmacêutica e Farmácia Clínica da Unoeste desde 2004. Coordenadora na Pró-Reitoria de
Extensão da Unoeste dos Cursos da Área da Saúde. Responsável na Farmácia da ESF Panorama em Álvares Machado –
SP.
No CRFSP exerce o cargo de Delegada Regional na Região de Presidente Prudente. Coordenadora do GTAC – Grupo
Técnico de Ações à Comunidade e Membro ativo do GTT de Educação do CRFSP.
Missão: Pretende representar e defender as diversas áreas de atuação do Farmacêutico, e trabalhar no
aprimoramento e capacitação do Farmacêutico visando sempre a sua valorização

Eleição: Conselheiro Regional Efetivo 2022/2025 SP
Nome: 07 - Leonardo Pereira

Farmacêutico há 13 anos, tendo atuado em drogarias como RT e gerente, desde 2011 sou Servidor Público do
Município de São Paulo, como Autoridade Sanitária realizando inspeções sanitárias em diversos segmentos e
gestão em saúde. Fui membro da Comissão de Farmácia do CRF SP por 4 anos e atualmente sou Membro do Grupo
Técnico de Logística de Produtos para Saúde do CRF SP, membro do GIF (Grupo Independente de Farmacêuticos )e
Docente de Assuntos Regulatórios.
Tenho como proposta a renovação e valorização do profissional farmacêutico no setor logístico e no SUS,
fortalecendo a presença do profissional nos cargos de gestão em drogarias, setor público e segmento logístico.

Eleição: Conselheiro Regional Efetivo 2022/2025 SP
Nome: 08 - Pamela Nascimento

Farmacêutica formada em 2013 pela Uninove, pós-graduada em Microbiologia pela FMU em 2016, pós-graduada em
Farmácia Clínica e Prescrição Farmacêutica pelo ICTQ e pós-graduanda em Farmácia Hospitalar e Atendimento
Oncológico também pelo ICTQ. Como proposta de trabalho, gostaria de ser conselheira como forma de incentivo
para todos os farmacêuticos que não acreditam na instituição. Infelizmente são muitos os colegas que acham que
o conselho só quer nosso dinheiro da anuidade. Não vemos ninguém que represente a maioria de nós. Não vemos
farmacêuticos que trabalham em balcão de drogaria, ou que não teve oportunidade de prestar um mestrado. Como
muitos, faço minhas pós aguardando pelo momento de ter uma oportunidade de ingressar no mestrado, que é é o
maior objetivo de vida hoje.

Eleição: Conselheiro Regional Efetivo 2022/2025 SP
Nome: 09 - Fernanda Ono

Farmacêutica com formação pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, Pós Graduada em Farmácia Clínica pelo
Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein e Pós Graduada em Gerontologia pelo Centro
Universitário São Camilo. Carreira desenvolvida na área farmacêutica no varejo e hospitalar desde 2014. Atuei
no Hospital Estadual de Francisco Morato, Rede Relief e atualmente no Hospital Estadual Metropolitano Santa
Cecília, desde a sua implantação para pacientes de COVID. A valorização farmacêutica se da por mais
participação dos trabalhadores, reconhecimento da população e do fortalecimento das instituições como CRF/SP.

Eleição: Conselheiro Regional Efetivo 2022/2025 SP
Nome: 10 - André Borges

Farmacêutico há 12 anos com Especialização em Saúde mental com experiência em hospital e varejo farmacêutico.
Há 10 anos trabalha na saúde pública compondo equipe multidisciplinar em CAPS AD nas regiões Norte e extremo
Leste de São Paulo.
Membro do GIF-SUS (Grupo Independente de Farmacêuticos). Tem a proposta de trabalhar em prol de maior
visibilidade do profissional farmacêutico em todas as áreas de atuação, com foco nos trabalhadores da Saúde
pública, buscando valorizar o profissional diante da população e das equipes ao qual está inserido.

Eleição: Conselheiro Regional Efetivo 2023/2026 SP
Nome: 01 - Luciana Canetto

Farmacêutica graduada e especialista em Gestão Pública pela UNIMEP e especialista em Saúde Pública pela
UNICAMP. Experiência em drogaria e distribuidora. Farmacêutica no Município de Piracicaba desde 1997,
coordenou o Dep. de Assistência Farmacêutica e dirigiu o Dep. de Material e Logística. No CRF-SP atua desde
2007, foi diretora da Seccional de Piracicaba, atualmente conselheira efetiva e Diretora Secretária Geral.
Coordena os Grupos Técnicos de Apoio ao Serviço Público, de Atenção Primária e de Tecnologias da Área
Farmacêutica. Membro da Comissão de Judicialização do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, do Grupo
Técnico Interdisciplinar da Secretaria Estadual de Saúde e Grupo Técnico de Saúde Pública do CFF. Atua
fortemente na defesa e valorização profissional farmacêutica.

Eleição: Conselheiro Regional Efetivo 2023/2026 SP
Nome: 02 - Marcos Machado

Dr. Marcos Machado Ferreira
Farmacêutico -Bioquímico - Especialista em Análises Clínicas
Trabalhos no Conselho Regional de Farmácia São Paulo
Presidente do Conselho Regional de Farmácia de São Paulo – 2018 a 2021
Diretor Tesoureiro do Conselho de Farmácia de São Paulo – 2012 a 2017
Ex-Coordenador da Comissão de Análises Clínicas
Ex-Diretor do CRF – Seccional do ABC
Ex-Delegado da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas – SBAC
Membro da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil - ANF
Membro do Conselho de Desenvolvimento do Município de Santo André
Atuação Profissional
Diretor Comercial da Medbras Clínica Médica
Diretor Comercial da Empresa MMS Participações
Missão:Fazer a Gestão do CRF-SP com objetivo de fortalecer a Profissão nas diversas áreas e ter maior
reconhecimento perante a

Eleição: Conselheiro Regional Efetivo 2023/2026 SP
Nome: 03 - Adryella Luz

Sou Farmacêutica Bioquímica, formada pela Universidade São Judas Tadeu, mestre em Infectologia pela
Universidade Federal de São Paulo. Atuei mais de dez anos em análises clínicas, atuo há mais dez anos como
professora de pós-graduação, também tendo atuado em graduação. Fui membro da Comissão de Análises Clínicas e
Toxicológicas e do Grupo Técnico de Antibióticos. Atualmente sou Conselheira, Coordenadora do Grupo Técnico de
Cuidado Farmacêutico na Infectologia e Grupo Técnico de Coronavírus. Como conselheira, quero continuar o
trabalho que venho exercendo em trazer temas relevantes da profissão para discussão, além de desenvolvimento
de materiais técnicos que subsidiem os farmacêuticos no desenvolvimento da sua atuação, em todas as áreas.

Eleição: Conselheiro Regional Efetivo 2023/2026 SP
Nome: 04 - André Santos

Sou André Santos, com experiência profissional no varejo farmacêutico (drogaria) como responsável técnico,
gestor e também proprietário de farmácia. Responsável técnico no segmento de logística de produtos para saúde.
Voluntário ativo como delegado regional do CRF-SP, voluntário como conselheiro municipal de Saúde de SJCampos.
Ministrante de cursos de aplicação de injetáveis. Formado pela Universidade Braz Cubas de Mogi das Cruzes.
Especialização em Administração Hospitalar - UNIP, Educação Permanente em Saúde - UFRGS, Micropolítica da
Gestão e Trabalho de Saúde - UFF. Atuarei pelo desenvolvimento da profissão farmacêutica, objetivando seu
fortalecimento e reconhecimento pela sociedade, prezando a valorização do profissional farmacêutico em todas
as áreas de atuação.

Eleição: Conselheiro Regional Efetivo 2023/2026 SP
Nome: 05 - Fábio Ribeiro

Farmacêutico, Mestre e Doutor em Farmacologia e Especialista em Pesquisa Clínica e Medical Affairs.
Atuo há mais de 20 anos na área de Educação Farmacêutica, como coordenador. de curso de farmácia e professor
de nível superior.
Quero representar os farmacêuticos na luta por um ensino farmacêutico de qualidade, na valorização,
capacitação, qualificação e empoderamento do farmacêutico e na defesa de melhores condições de trabalho em
todas as áreas de atuação.
Vou lutar pelo fortalecimento da Farmácia como Estabelecimento de Saúde e trabalhar por uma parceria entre CRF
e SINFAR na busca do aumento do piso salarial via proposta de um Projeto de Lei. Contra a venda de
medicamentos em supermercados e incentivador de uma maior aproximação do conselho junto a todos os
farmacêuticos.

Eleição: Conselheiro Regional Efetivo 2023/2026 SP
Nome: 06 - Rodinei

Rodinei Veloso
Farmacêutico e Bioquímico formado pela USF, especialista em Patologia Clínica pela UNG, mestrado em Ciências
da Saúde pela USF. Farmacêutico responsável pelo serviço de Hemoterapia do HUSF, farmacêutico proprietário de
farmácia em Bragança Paulista, professor da graduação e pós graduação USF campus Bragança Paulista e Campinas,
e do Centro Universitário Padre Anchieta em Jundiaí, professor do CIAP em Cacoal RO, professor da pós
graduação na Associação Mineira de Farmacêuticos em Belo Horizonte MG, membro do grupo Farmácia
Estabelecimento de Saúde e ministrante de cursos do CRFSP, e como conselheiro colocarei essa experiência
para debater e propor ações e projetos que valorizem a categoria farmacêutica no que tange a educação
continuada, e condições dignas de trabalho.

Eleição: Conselheiro Regional Efetivo 2023/2026 SP
Nome: 07 - Carlos Alexandre

Propõe maior protagonismo do farmacêutico na saúde pública e privada, ocupando cargos de gestão e liderança,
com uma abordagem humanizada e multidisciplinar. Valorizando assim o profissional em relação à população, à
política e ao exercício da profissão.
Trabalhadores como nós, devem reivindicar maior participação nas instituições que nos representam, como o CRFSP e CFF.
Farmacêutico há 16 anos, especialista em farmacologia clínica e saúde pública: gestão, planejamento e política.
Membro da comissão de saúde pública de 2011 a 2019 e vice-coordenador em 2019 CRF-SP.
Atua há 10 anos em equipe de saúde mental (CAPS Infanto Juvenil), experiência na área hospitalar como
supervisor e assistência clínica farmacêutica, atuou em drogarias e membro do Grupo Independente de
Farmacêuticos (GIF-SUS).

Eleição: Conselheiro Regional Efetivo 2023/2026 SP
Nome: 08 - Rodolfo Tavares

Farmacêutico há 14 anos com MBA Gestão em Saúde e Especialização em curso em Gestão Hospitalar e Auditoria em
Serviços de Saúde. Coordenador da Comissão Assessora de Saúde Pública da Seccional Leste até 2019, portfólio e
background profissional vivência no varejo farmacêutico, farmácia hospitalar e em análises clínicas como
analista de laboratório. Atuante na Atenção Primária em Estratégia Saúde da Família (ESF), Centro de Atenção
Psicossocial Álcool e outras Drogas (CAPS AD), Serviço de Urgência e Emergência (UPA) e membro do Grupo
Independente de Farmacêuticos (GIF-SUS). Trabalhando junto as equipes multidisciplinares com o objetivo de
promover a atenção contínua, integral, segura, empática, responsável e humanizada. A valorização farmacêutica
será prioritária junto ao CRF-SP!

Eleição: Diretoria Conselho Regional 2022/2023 SP
Nome: Chapa 01 - SOMOS TODOS FARMACÊUTICOS

Em nossa gestão, mudamos a forma de administrar o CRF-SP. Implantamos Ouvidoria, Governança, Auditoria e os
dados estão no Portal da Transparência, garantindo transparência e eficiência. Reduzimos taxas e extinguimos
as verbas de representação. Fortalecemos as seccionais, as comissões, a atuação política. Implantamos o
atendimento eletrônico, facilitamos o acesso do farmacêutico e desburocratizamos os serviços. Daremos
continuidade ao trabalho, defendendo a ampliação das áreas de atuação e valorização do farmacêutico.
O Grupo Somos Todos Farmacêuticos mantém contato
com Parlamentares e com o apoio destes, temos 3 PL a favor da profissão: contra
venda de medicamentos em Supermercados, sobre a área de estética para
Farmacêuticos e sobre piso salarial.
Para isso, pedimos seu voto e seu apoio
Presidente: Marcelo Polacow Bisson

Farmacêutica pela USP-Ribeirão Preto, Mestrado e Doutorado pela UNICAMP em Farmacologia. Especialista em Farmácia Hospitalar e Farmácia
Clínica pela SBRAFH. Membro Titular da Academia Nacional de Farmácia.. Tenente Coronel Farmacêutico da Policia Militar do Estado de São Paulo.
Professor Universitário e Coordenador de Pós-Graduação. Autor dos livros: "Farmácia Hospitalar: um enfoque em sistemas de saúde" da editora
Manole e "Farmácia Clínica & Atenção Farmacêutica" da editora Manole e de outras obras e capítulos de livros. Conselheiro e Diretor do CRF-SP por
diversos mandatos com ampla experiência em gestão pública e privada. Candidato a conselheiro e diretor pretendo continuar inovando e defendendo
a profissão farmacêutica com muito amor, dedicação, seriedade e responsabilidade.
Vice-Presidente: Luciana Canetto Fernandes

Farmacêutica graduada e especialista em Gestão Pública pela UNIMEP e especialista em Saúde Pública pela UNICAMP. Experiência em drogaria e
distribuidora. Farmacêutica no Município de Piracicaba desde 1997, coordenou o Dep. de Assistência Farmacêutica e dirigiu o Dep. de Material e
Logística. No CRF-SP atua desde 2007, foi diretora da Seccional de Piracicaba, atualmente conselheira efetiva e Diretora Secretária Geral.
Coordena os Grupos Técnicos de Apoio ao Serviço Público, de Atenção Primária e de Tecnologias da Área Farmacêutica. Membro da Comissão de
Judicialização do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, do Grupo Técnico Interdisciplinar da Secretaria Estadual de Saúde e Grupo Técnico de
Saúde Pública do CFF. Atua fortemente na defesa e valorização profissional farmacêutica.
Secretário-Geral: Adriano Falvo
Sou farmacêutico, mestre em Fisiopatologia e especialista em Farmacologia. Iniciei minha carreira como docente do curso de Farmácia da Unoeste e,
atualmente, sou professor de pós-graduação em Farmácia Clínica, farmacêutico responsável e gerente da Unofarma. Também sou ministrante do
Núcleo de Educação Permanente do CRF-SP e do CFF, tutor no projeto Cuidado Farmacêutico no SUS do CFF, membro no grupo Farmácia
Estabelecimento de Saúde, membro da comissão externa do SNGPC da Anvisa. Tenho como proposta defender o âmbito da profissão farmacêutica e
lutar pela valorização e qualificação de farmacêuticos dos setores privado e público.
Tesoureiro: Danyelle Cristine Marini

Sou Farmacêutica, doutora em Educação, mestre em Biologia Molecular e especialista em Cosmetologia e Docência do Ensino Superior. Atuo há
mais de quinze anos na docência universitária e na coordenação de curso de graduação em Farmácia. Atualmente, sou diretora tesoureira e já exerci
as funções de presidente da Comissão de Ética, coordenadora da Comissão de Educação do CRF-SP e membro da Comissão de Ensino do CFF.
No novo mandato, continuarei lutando pela educação farmacêutica, pelo fortalecimento e ampliação das áreas de atuação do farmacêutico e pela
valorização da profissão em todas as áreas de nosso âmbito. Trabalharei para intensificar os projetos de qualificação. Lutarei pela apresentação de
Projeto de Lei Estadual de valorização da Profissão Farmacêutica.

