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Em fevereiro, o CRF/SE recebeu o gerente de
fiscalização do CRF/GO, Lucas Ribeiro, para
capacitação técnica aos profissionais do
setor, Marcele Magalhães e Antônio Vital.

As entidades da área da Saúde se reuniram numa coletiva de imprensa n4, para
relatar a preocupação com a morosidade na vacinação no estado de Sergipe e,
consequentemente, a quantidade reduzida de profissionais de saúde vacinados. O
CRF/SE faz parte desta Frente que luta pela agilidade na vacinação aos
profissionais de saúde, em especial os que atuam nas áreas de combate à Covid-19.

CRF/SE e demais entidades de saúde denunciam
demora na vacinação dos profissionais de saúde

Mulher na Ciência: conheça o trabalho
de três farmacêuticas doutoras que
fazem diferença

CRF/SE e OAB/SE ressaltam a
importância da Campanha Sinal
Vermelho. Campanha tem o intuito de
tornar a denúncia mais simples e ajudar
as vítimas a romperem o silêncio 

CRF/SE pede apoio ao Procon
para coibir propagandas

enganosas sobre tratamento
para Covid-19

Os farmacêuticos Cliomar Alves e
Lysandro Borges são referência de
informação quando se fala no
coronavírus SARS Cov 2 no estado de
Sergipe. Além de ambos estarem à
frente de instituições ligadas à
pesquisa e trabalho com a pandemia,
ficaram conhecidos pela população
pela linguagem fácil e acessível usada
nos meios de comunicação para
desmistificar a doença.

BOLETIM INFORMATIVO

O CRF/SE presenciou o ‘Seminário de
Acolhimento aos Gestores do SUS’ em fevereiro
Na oportunidade, o presidente da Comissão de
Saúde Pública do CRF/SE, discursou sobre a
importância da AF no SUS, desde a execução
ao financiamento. 
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A Conselheira Federal, Fátima Aragão, esteve
presente durante a 501ª Reunião Plenária do
CFF. Confira as discussões que envolvem a
Covid-19 e a atividade profissional.
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Comissão de Ética do CRF/SE implementa novas propostas

A Comissão de Ética do CRF/SE apresentou duas novas propostas para os
conselheiros na plenária de fevereiro. Uma proposta está relacionada diretamente
a justificativa de ausência do farmacêutico em seu estabelecimento de trabalho e,
a segunda ideia é a confecção de um documento com orientações para alertar os
farmacêuticos sobre as implicações éticas de se aplicar um atestado médico falso.
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