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ESPECIAL

Com a proximidade das

eleições, o CRF/SE preparou um

documento voltado ao pleito

municipal de 2020, com o

objetivo de sensibilizar os

candidatos quanto a melhoria

da assistência farmacêutica no

estado de Sergipe, reforçando

as ações do farmacêutico como

agente de saúde.

A Conselheira Federal, Fátima Aragão,

esteve presente durante a 496ª Reunião

Plenária do CFF. Confira novidades e

discussões realizadas.

Outubro foi o mês de conscientização sobre o câncer de mama. O mês terminou, mas a

campanha não. Para falar um pouco da importância do tratamento a Série Bastidores da

Atuação Farmacêutica trouxe a experiência da farmacêutica Katúcia Priscila Pinheiro de Brito,

coordenadora de Farmácia da Oncoclínicas, que contou de que forma os farmacêuticos podem

ajudar os pacientes durante o tratamento.

O CRF/SE
APOIA:

Já conhece a Faculdade IDE?

Larissa Carvalho, diretora tesoureira

do CRF/SE, participa de live e fala

sobre como o Farmacêutico pode

atuar para a Promoção da Saúde

no Outubro Rosa.

À CONVITE DO DAEF
DA UFJF

FARMACÊUTICO É A PEÇA CHAVE NO
TRATAMENTO ONCOLÓGICO

BOLETIM INFORMATIVO

Presidente do CRF/SE, Marcos Rios,

e a Conselheira Federal, Fátima

Aragão, se reúne com secretário

executivo do COSEMS e discute

ação conjunta voltada para

assistência farmacêutica no Estado

REUNIÃO
Presidente da Comissão de Saúde

Pública do CRF/SE, Daniel Andrade,

participou da reunião do Conselho

dos Secretários Municipais de

Saúde do Estado de Sergipe

(COSEMS)

PRESENÇA DO CONSELHO

FIQUE LEGAL COM

 O SEU REGIONAL!

Você está com anuidade
atrasada ou outros débitos?

Entre em contato conosco!

Recentemente foi firmado apoio institucional

com a entidade para divulgação de ações e

demais eventos do instituto com foco no

aprimoramento profissional dos farmacêuticos.
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