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ELEIÇÕES

CFF tem nova Diretoria

Os novos Diretores do CFF, Valmir de Santi (PR), Vice-Presidente; Walter da Silva Jorge João (PA), 
Presidente; José Vilmore Silva Lopes Júnior (PI), Secretário-Geral; e João Samuel de Morais Meira (PB), 
Tesoureiro, posam para a primeira foto, depois de anunciado o resultado do processo eleitoral.

 A última Reunião Plenária do 
Conselho Federal de Farmácia (CFF) de 
2011, realizada, no dia 16 de dezembro, 
foi marcada pelo processo eleitoral que 
culminou com a escolha dos Diretores 
que, nos próximos dois anos, estarão à 
frente do Órgão. Quinze dos 27 Conse-
lheiros Federais que compõem o Plená-
rio do CFF (um representante de cada 
Unidade da Federação) conduziram o 
farmacêutico Walter da Silva Jorge João 
(Pará) à Presidência do CFF. A Diretoria 
eleita é composta, ainda, por Valmir de 
Santi (PR), Vice-Presidente; José Vilmo-
re Silva Lopes Júnior (PI), Secretário-
-Geral; e João Samuel de Morais Meira 
(PB), Tesoureiro.
 Durante a Plenária, foi realizada, 
também, a diplomação dos Conselhei-
ros Federais para o quadriênio 2012-
2015. São eles: José Gildo da Silva (AL), 
Lucia de Fátima Sales (CE), Gedayas 
Medeiros Pedro (ES), Luciano Rena 
(MG), Walter da Silva Jorge João (PA), 
Samuel de Morais Meira (PB), Carlos 
Eduardo Queiroz de Lima (PE), José 
Vilmore (PI), Ana Paula de Almeida 
Queiroz (RJ), Lenira da Silva da Costa 

(RN), Lérida Maria dos Santos Vieira 
(RO), Paulo Roberto Boff (SC), Marcelo 
Polacow Bisson (SP), e Josué Schostack 
(RS).
 A última atividade do Plenário 
do CFF, em 2011, foi a escolha da Co-
missão de Tomada de Contas para os 
anos de 2012 e 2013. Foram escolhidos 
os Conselheiros Federais Carlos Edu-
ardo de Queiroz Lima (PE), Erlandson 
Uchôa Lacerda (RR) e José Gildo (AL).
 Após concluído o processo elei-
toral, o Ex-Presidente Jaldo do Souza 
Santos agradeceu ao Plenário e ressal-
tou “os anos de convivência democrá-
tica e luta comum pelo crescimento da 
profissão farmacêutica”. Souza Santos 
concluiu: “Estou à disposição da nova 
Diretoria e espero que todos nós, Con-
selheiros Federais, possamos manter a 
luta em favor da saúde da população. 
Nosso maior compromisso é com o 
bem-estar do povo brasileiro”, con-
cluiu.
 Depois do juramento de posse, o 
Presidente eleito, Walter Jorge, agrade-
ceu ao apoio dos Conselheiros Federais 
e falou, enfático, sobre as responsabi-

lidades que a Diretoria vai assumir, a 
partir de janeiro de 2012. Ele agradeceu 
ao apoio do seu antecessor, Jaldo de 
Souza Santos.
 “Não mediremos esforços para 
dar continuidade ao trabalho que o Dr. 
Jaldo desempenhou. Representamos 
mais de 145 mil farmacêuticos, e pre-
cisaremos do apoio de todo o Plenário, 
para fazer uma Farmácia cada vez me-
lhor. Meus agradecimentos a todos, e 
quero encerrar meu pronunciamento 
pedindo palmas ao Presidente Jaldo de 
Souza Santos”, finalizou o novo Presi-
dente do CFF.
 Walter Jorge é farmacêutico-bio-
químico pela Universidade Federal do 
Pará, com mestrado em Ciência dos 
Alimentos e Nutrição pelo Instituto de 
Nutrición de Centro America y Panamá, 
e foi professor e Diretor do Centro de 
Ciências da Saúde da Universidade Fe-
deral do Pará (UFPA). Foi, ainda, Presi-
dente do Conselho Regional de Farmá-
cia do seu Estado.

Pelos jornalistas Veruska Narikawa,
da Assessoria de Imprensa do CFF,

e Aloísio Brandão, editor desta revista. 


