
	  

Ademir	  Valério	  da	  Silva	  (Presidente)	  
	  
Farmacêutico	  -‐	  Formado	  Pela	  UNESP	  (Araraquara	  -‐	  SP).	  Tem	  15	  anos	  de	  
experiência	  em	  Farmácia	  Magistral.	  Especialista	  em	  Manipulação	  
Magistral	  Alopática	  pela	  ANFARMAG.	  Especialista	  em	  Homeopatia	  pelo	  
Instituto	  Waldomiro	  Pereira	  (Curitiba-‐PR).	  Sócio	  proprietário	  e	  Diretor	  da	  
Farmácia	  Equilíbrio	  (localizada	  em	  São	  Paulo	  -‐	  SP)	  Presidente	  da	  Comissão	  
Técnica	  do	  Manual	  de	  Equivalência	  da	  ANFARMAG.	  Assessor	  da	  Comissão	  
de	  Farmácia	  do	  Conselho	  Federal	  de	  Farmácia	  -‐	  CFF	  (2001-‐2004)	  
Presidente	  da	  Associação	  Paulista	  de	  Farmacêuticos	  Homeopatas	  APFH	  
(gestão	  2003-‐atual).	  Dados:	  03/2005	  

	  
	  

	  

Hugo	  Guedes	  de	  Souza	  (1o.	  Vice-‐Presidente)	  
	  
Farmacêutico	  -‐	  Formado	  pela	  Faculdade	  de	  Farmácia	  e	  Bioquímica	  do	  
Estado	  do	  Espírito	  Santo.	  Tem	  27	  anos	  de	  experiência	  em	  Farmácia	  
Magistral.	  Especialista	  em	  Manipulação	  Magistral	  Alopática	  pela	  
ANFARMAG.	  Sócio	  Proprietário	  e	  Diretor	  da	  IMAFAR	  -‐	  Instituto	  de	  
Manipulação	  Farmacêutica	  Ltda	  (localizada	  em	  Vitória	  -‐	  ES	  -‐	  Com	  
certificação	  ISO-‐9000)	  foi	  Presidente	  fundador	  da	  ANFARMAG	  -‐	  Regional	  
Espírito	  Santo	  (1998).	  Presidente	  da	  ANFARMAG	  -‐	  Regional	  Espírito	  Santo	  
(gestão	  1999/2001)	  e	  (gestão	  2003-‐2005)	  e	  Presidente	  da	  Anfarmag	  
Nacional	  (gestão	  2005-‐2007).	  Ex-‐professor	  de	  Farmacognosia	  -‐	  Faculdade	  
de	  Farmácia	  e	  Bioquímica	  do	  ES.	  Idealizador	  do	  Software	  -‐	  "O	  
PHARMACÊUTICO"	  (Atenção	  Farmacêutica).	  Ganhador	  do	  Premio	  Racine	  
anos	  2000	  e	  2001.	  

	  
	  
	  

	  

Ivan	  da	  Gama	  Teixeira	  (2o.	  Vice-‐Presidente)	  
	  
Farmacêutico	  graduado	  pela	  Faculdade	  de	  Ciências	  Farmacêuticas	  –	  USP	  
/RP–	  1981	  a	  1984.	  Especialista	  em	  Análise	  Clínica,	  com	  especialidade	  em	  
Homeopatia.	  23	  anos	  de	  experiência	  em	  Farmácia,	  especialização	  pela	  
Associação	  Paulista	  de	  Homeopatia	  em	  1989	  Sócio	  co	  diretor	  da	  Farmácia	  
de	  Homeopatia	  e	  Manipulação	  Alopática.	  



	  

Carlos	  Alberto	  Pinto	  Oliveira	  (3o.	  Vice-‐Presidente)	  
	  
Farmacêutico-‐Bioquímico	  pela	  IUESO	  em	  1992;Especialização	  em	  
Cosmetologia	  pelo	  Instituto	  de	  Ensino	  Kosmein/Araquara-‐SP	  e	  
UFG;Especialização	  em	  Homeopatia	  pela	  UFG;	  Latu	  sensu	  em	  Vigilância	  
Sanitária	  pela	  PUC-‐Goiás;Diretor	  Tesoureiro	  do	  CRF/DF	  gestão	  
2002/2003;Conselheiro	  CRF/DF	  período	  de	  1998	  a	  2005;Conselheiro	  
CRF/DF	  período	  de	  2010	  a	  2014;Secretário	  ANFARMAG/DF	  período	  2003	  
a	  2007;Presidente	  ANFARMAG/DF	  2007/2009;	  Presidente	  ANFARMAG/DF	  
2010/2011;Sócio-‐Proprietário	  da	  Essencial	  –	  Farmácia	  de	  Manipulação	  
Ltda;	  Atua	  no	  setor	  magistral	  desde	  1993.	  

	  

	  

Simone	  de	  Souza	  Aguiar	  (Secretária-‐Geral)	  
	  
Farmacêutica	  -‐	  Formada	  pela	  Universidade	  Federal	  do	  Rio	  Grande	  do	  Sul	  
(habilitação	  em	  Indústria	  Farmacêutica).	  Tem	  16	  anos	  de	  experiência	  em	  
Farmácia	  Magistral.	  Especialista	  em	  Manipulação	  Magistral	  Alopática	  pela	  
ANFARMAG.	  Sócia	  proprietária	  e	  Diretora	  da	  Tecnifarma	  Farmácia	  de	  
Manipulação	  (localizada	  em	  Porto	  Alegre	  -‐	  RS).	  Secretaria	  da	  ANFARMAG	  
-‐	  Regional	  Rio	  Grande	  do	  Sul	  (gestão	  1999-‐2001	  e	  2001-‐2003).	  Presidente	  
da	  ANFARMAG	  -‐	  Regional	  Rio	  Grande	  do	  Sul	  (gestão	  2003-‐atual).	  
Trabalhou	  em	  Industria	  Cosmética	  em	  Porto	  Alegre	  -‐	  RS.	  Dados:	  03/2005	  

	  

	  

Álvaro	  Favaro	  Júnior	  (2o.	  Secretário)	  
	  
Farmacêutico	  -‐	  formado	  pela	  Pontifícia	  Universidade	  Católica	  de	  
Campinas	  (com	  habilitação	  em	  Indústria	  Farmacêutica).	  Tem	  13	  anos	  de	  
experiência	  em	  Farmácia	  Magistral.	  Especialista	  em	  Manipulação	  
Magistral	  Alopática	  pela	  ANFARMAG.	  Sócio	  proprietário	  e	  Diretor	  da	  
Rhamus	  Farmácia	  e	  Manipulação	  de	  São	  Paulo	  (localizada	  em	  São	  Paulo	  -‐	  
Capital).	  Diretor	  Executivo	  da	  Racine	  (2001-‐2003).	  Membro	  da	  Comissão	  
de	  Ética	  do	  CRF-‐	  São	  Paulo	  (1993	  a	  1998).	  Conselheiro	  Regional	  do	  CRF	  -‐	  
São	  Paulo	  (1999-‐2005).	  Tesoureiro	  do	  CRF	  -‐	  São	  Paulo	  (gestão	  2002-‐
2003).	  Vice	  Presidente	  do	  CRF	  -‐	  São	  Paulo	  (gestão	  1999-‐2001	  e	  2004-‐
atual).	  Dados:	  03/2005	  

	  



	  

Adolfo	  Cabral	  Filho	  (	  Tesoureiro-‐Geral	  )	  
	  
Farmacêutico	  -‐	  Formado	  pela	  Faculdade	  de	  Farmácia	  pela	  Universidade	  
Federal	  de	  Santa	  Catarina,	  com	  pós	  graduação	  em	  Farmácia	  Magistral	  
Pela	  Universidade	  do	  Sul	  de	  Santa	  Catarina,	  MBA	  em	  Gestão	  Empresarial	  
pela	  Fundação	  Getúlio	  Vargas.	  Foi	  Presidente	  da	  Anfarmag	  SC	  (gestão	  
2003-‐2005)	  e	  como	  Diretor	  de	  Planejamento	  da	  Anfarmag	  Nacional	  
(gestão	  2005-‐2007).Proprietário	  da	  Magistrale	  Farmácia	  de	  Manipulação.	  

	  

	  

Marcos	  Antonio	  Costa	  Oliveira	  (	  2o.	  Tesoureiro	  )	  
	  
Farmacêutico	  Bioquímico	  com	  especialização	  em	  Análises	  Clínicas	  pela	  
UFOP,	  especialização	  em	  Farmácia	  Industrial	  pela	  UFJF,	  pós-‐graduação	  
em	  Biologia	  pela	  UFJF	  (latu	  sensu),	  especialização	  em	  Manipulação	  pela	  
UFMG,	  especialização	  em	  Saúde	  Pública	  pela	  UNAERP.	  Diretor	  
Administrativo	  da	  MANIPULLARE	  Manipulação	  Magistral,	  facilitador	  do	  
EMPRETEC	  -‐	  SEBRAE.	  Foi	  Ministrante	  de	  Palestras	  Gerenciais	  -‐	  SEBRAE.	  
Ministrante	  de	  curso	  pelo	  SINAMM	  –	  ANFARMAG,	  Presidente	  da	  
ANFARMAG	  -‐	  Regional	  Minas	  Gerais,	  Professor	  de	  Bioquímica	  da	  	  
FAVALE	  -‐	  Carangola	  

	  

	  

Antônio	  Geraldo	  Ribeiro	  S.	  Júnior	  (Conselho	  Fiscal	  (1))	  
	  
Farmacêutico	  -‐	  Formado	  pela	  Universidade	  de	  São	  Paulo	  (USP)	  -‐	  Campus	  
Ribeirão	  Preto-‐SP	  (com	  habilitação	  em	  Industria	  Farmacêutica).	  Possui	  15	  
anos	  de	  experiência	  em	  Farmácia	  Magistral.	  Especialista	  em	  Manipulação	  
Magistral	  Alopática	  pela	  ANFARMAG.	  Especialista	  em	  Cosmetologia	  pela	  
Associação	  Farmacêutica	  de	  Araraquara-‐SP.	  Proprietário	  e	  Diretor	  da	  
Farmácia	  Art'Ervas	  (localizada	  em	  São	  João	  da	  Boa	  Vista-‐SP	  e	  Casa	  
Branca-‐SP).	  Coordenador	  do	  CRF	  -‐	  São	  Paulo	  -‐	  Seccional	  São	  João	  da	  Boa	  
Vista	  -‐	  SP	  (gestão	  2003-‐atual)	  Coordenador	  do	  Curso	  de	  Montagem	  de	  
Farmácia	  da	  Racine.	  Professor	  do	  Curso	  de	  Pós	  Graduação	  em	  
Manipulação	  Alopática	  da	  Racine.	  Ganhador	  do	  Premio	  Racine	  (anos	  1999	  
e	  2003).	  Ganhador	  do	  Prêmio	  Qualidade	  Brasil	  (anos	  1999	  e	  2003).	  
Dados:	  03/2005	  

	  



	  

Luiz	  Carlos	  Gomes	  (Conselho	  Fiscal	  (2))	  
	  
Farmacêutico	  -‐	  Formado	  pela	  Universidade	  de	  São	  Paulo	  (USP)	  -‐	  Campus	  
Ribeirão	  Preto-‐SP	  Sanitarista	  pela	  Faculdade	  de	  Saúde	  Pública	  da	  
Universidade	  de	  São	  Paulo	  (USP).	  Tem	  22	  anos	  de	  experiência	  em	  
Farmácia	  Magistral.	  Especialista	  em	  Manipulação	  Magistral	  Alopática	  pela	  
ANFARMAG.	  Sócio	  Proprietário	  e	  Diretor	  da	  Ao	  Pharmacêutico	  Farmácia	  
de	  Manipulação	  (localizada	  em	  Campinas	  -‐	  São	  Paulo).	  Presidente	  e	  
fundador	  da	  Associação	  de	  Farmacêuticos	  da	  Prefeitura	  do	  Município	  de	  
São	  Paulo	  (1988).	  Conselheiro	  Regional	  do	  CRF	  -‐	  São	  Paulo	  (1996-‐1998).	  
Vice	  Presidente	  da	  ANFARMAG	  Nacional	  e	  diretor	  das	  Sucursais	  
ANFARMAG	  do	  Estado	  de	  São	  Paulo	  (gestão	  2001-‐2003).	  Dados:	  03/2005	  

	  

	  

Rejane	  Alves	  (Conselho	  Fiscal	  (3))	  
	  
Farmacêutica	  -‐	  Formada	  pela	  Universidade	  Federal	  do	  Paraná	  (habilitação	  
em	  Indústria	  Farmacêutica).	  Pós-‐Graduação	  em	  Fitoterapia	  e	  Produtos	  
Naturais	  –	  Universidade	  Federal	  do	  Paraná.	  Especialista	  em	  Homeopatia	  
pelo	  Instituto	  Waldemiro	  Pereira	  (Curitiba	  –	  PR).	  Sócia	  Proprietária	  e	  
Diretora	  Técnica	  da	  Homeopharma	  -‐	  Homeopatia	  e	  Manipulação	  
(localizada	  em	  Curitiba	  –	  PR).	  Secretária	  Geral	  da	  AFHPR	  -‐	  Associação	  dos	  
Farmacêuticos	  Homeopatas	  do	  Paraná	  (gestão	  2000-‐2002),	  Presidente	  da	  
AFHPR	  (gestão	  2002-‐2004	  ),	  Vice-‐Presidente	  da	  AFHPR	  (gestão	  2004-‐
2006).	  Segunda	  Secretária	  –	  Presidente	  da	  Comissão	  de	  Editorial	  e	  
Marketing	  da	  ABFH	  –	  Associação	  Brasileira	  de	  Farmacêuticos	  
Homeopatas	  (gestão	  2005-‐2007).	  Conselheira	  do	  Conselho	  Regional	  de	  
Farmácia	  do	  Paraná	  (2007	  –	  2010).	  Vice-‐Presidente	  da	  Anfarmag	  –	  
Regional	  Paraná	  (gestão	  2007–2009).	  

	  
	  


