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UNIÃO DAS ANÁLISES CLÍNICAS
Prezados(as) colegas
Acabamos de passar por um processo eleitoral do
Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais, cujo
resultado já é do seu conhecimento.
Agradeço

a

todos

que

participaram

direta

ou

indiretamente com o seu voto e apoio.
A partir do dia 2 de janeiro de 2018, a nova Diretoria
eleita estará, por um período de dois anos, realizando
as propostas condizentes com a realidade de serem
cumpridas.
Acredito que os mesmos à frente do CRFMG dirigirão a entidade de forma justa e harmônica,
com seriedade, ética e comprometimento, desenvolvendo uma gestão cada vez mais aberta
ao profissional de todas as áreas de atuação e fazendo referência pelo bem-estar da
sociedade.
Sei que o nosso setor – Análises Clínicas – está passando por momentos difíceis. Desde 1994
a tabela de procedimentos do SUS não sofreu reajustes e que a tendência dos últimos anos
foi ainda fortemente impactado pela “crise brasileira”: grandes desafios, instabilidades
econômicas e políticas do país, manifestações, ocupações etc.
Mas o momento de crise é também de oportunidades, pois as atualizações, as inovações
não podem parar já que são as atividades que mais fortemente impactam o futuro do país e
da sociedade.
Assim, nós gestores de Laboratórios, somos levados a aprender como fazer mais com menos,
cocriando novas formas sustentáveis de se adaptar ao contexto presente e projetar o futuro.
Nessa necessidade, permanente, de se reinventar para o futuro.
Alguns avanços estão previstos para 2018, principalmente na esfera política. Com o retorno

do atual Ministro do Trabalho ao Congresso Nacional, que tem nos apoiado, conseguiremos
trabalhar assuntos muito importantes como:

a criação de uma CBO para coletador, PIS,

COFINS, CSLL e as revisões da ANVISA da (RDC 306/04,302/05, 44/10.

Ficamos com a

mensagem de que necessitamos urgentemente de UNIÃO nas Análises Clínicas.

Por isso,

contamos mais uma vez com o estimado apoio dos colegas farmacêuticos para que, juntos,
possamos concretizar as nossas propostas.
Vanderlei Machado
Secretário da SBAC - MG

Atenciosamente,
Humberto Marques Tibúrcio
SindLab

Presidente
Eu fiz minha parte! ®

