
Aos 14 dias do mês de abril de 2022 foi realizada a assembleia geral ordinária pelo
aplicativo ZOOM do Sindicato dos Farmacêuticos do Estado do Rio de Janeiro,
CNPJ 33.652.405/0001-63, convocada por edital em jornal de grande circulação
conforme obrigação estatutária, em primeira chamada às 17:30 e segunda chamada
às 18h foi aberta pelo Vice Presidente Dr. Leonardo Légora, devido ao Presidente
Cristiano Lins estar com momentânea dificuldade de conexão, que procedeu a
leitura do edital e ordem do dia, discorreu sobre a importância do novo momento
que o Sinfaerj está passando e isso responderá pela recuperação da instituição bem
como o resgate da massa salarial defasada e corroída pela situação política do país
e da inflação, concedeu a fala aos presentes, Sr. Paulo, Presidente da CTB-RJ que
falou sobre o momento difícil que vivem os sindicatos mas que o Sinfaerj faz
questão de seguir a obrigação estatutária de manter seu funcionamento, na
sequência ao Dr. Cristiano Presidente do Sinfaerj que chama a atenção para o
trabalho de recuperação do Sinfaerj e parabeniza ao Vice Presidente por sua
dedicação em fazer o sindicato funcionar e então a Drª Catarine representante da
Fenafar fala da importância da classe se unir ajudando a recuperar nossa classe e o
respeito profissional, a Drª Talita, conselheira eleita ao CRF-RJ disse que se
associou ao sindicato por acreditar que não pode a classe ficar sem sindicato e que
ajudará a conscientização em prol da recuperação do Sinfaerj. O Dr. Ricardo
Nascimento representante da empresa pense virtual que realizou a parte técnica da
assembleia e votação explicou questões legais e como viria a ser a votação,
retornando a palavra ao Dr Leonardo Légora para que apresentasse as propostas
da assembleia, foi dito que as inscrições para a eleição ocorreriam via link de
qualificação solicitado ao e-mail comissãoeleitoral@sinfaerj.org.br, que as inscrições
ocorrerão até às 17h do dia 22/04/2022. Perguntou se havia na assembleia alguma
chapa presente apenas a chapa união, experiência e inovação se manifestou, desta
forma conforme estatuto foram apresentados os doutores Josué Loureiro pela chapa
e os doutores Robson Leão e Wendell Torres pela diretoria para comporem a
comissão eleitoral, também foi apresentada a data do dia 25/05/2022 das 8h às 17h
para a eleição da diretoria e conselho fiscal do Sindicato dos Farmacêuticos para o
período de 2022 a 2025, tudo posto em votação e os presentes aprovaram por
unanimidade , e eu Leonardo Légora, secretariei a assembleia, que vai assinada por
mim e pelo presidente Cristiano Lins.

Rio de Janeiro, 14 de Abril de 2022
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