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Foi um ano difícil e exaustivo! 
Tivemos que reorganizar fluxos 

e adaptar o funcionamento do 
Conselho Regional de Farmácia (CRF/
SE). Com o novo cenário, a diretoria 
precisou tomar decisões que podem 
ter incomodado alguns, mas como 
sempre foi dito, prezamos pelo 
respeito aos farmacêuticos e técnicos 
inscritos no CRF/SE, as empresas 
e a sociedade. Fizemos o que 
esperávamos que fizessem por nós. 

Agradeço a todos e a cada um cada 
pelo esforço e respeito às nossas 
decisões. Este ano implementamos 
uma nova rotina de trabalho, com 
protocolos de segurança. Também 
instituímos o serviço de cobrança de 
recebíveis; conveniamos o CRF/SE à 
cobrança cartorial; estabelecemos 
um novo modelo de compras; 
deflagrarmos e concluímos o primeiro 
pregão eletrônico; convocamos 
o administrador; aprovamos a 

Ninguém poderia prever 
o que aconteceu no ano 
de 2020. Por mais que o 
Coronavírus tenha sido 
descoberto em 2019, 
tivemos que lidar com 
o impacto da doença 
entre nós.

“
Mensagem da Diretoria

atualização das tabelas de planos 
de cargos e salários, o que permitiu 
convocar também a farmacêutica fiscal; 
fizemos fiscalizações orientativas; 
desenvolvemos materiais educativos 
e instrucionais; estivemos na mídia 
impressa e falada; aprovamos as contas; 
nomeamos nova Comissão de Ética, 
entre muitas outras demandas diárias.
 
Esperamos continuar a contar com vocês 
neste último ano de gestão. Para 2021, 
estão previstas algumas conquistas, 
como: aquisição de automóveis para 
fiscalização, a reforma da sede, ações 
junto às comissões de saúde pública 
e parlamentar. Todas as conquistas a 
advirem são de cada um. Sintam-se 
responsáveis por cada uma delas, pois 
as decisões aqui tomadas são em nome 
de vocês e por todos nós.

Elisdete Santos Secretária-geral,  Marcos Rios Presidente e Larissa Carvalho Tesoureira.
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Clique na imagem e confira todas as edições dos 
Relatórios de Gestão do CRF/SE
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Para se informar com qualidade e ficar por 
dentro das ações do CRF/SE, você pode 

conferir matérias, publicações e assistir vídeos 
na íntegra. Este conteúdo é interativo e para 

acessar as demais informações é só clicar

QUANDO APARECER O ÍCONE
Covid-19

Junto com o CFF e CRFs

Na sociedade

CRF/SE nas redes sociais

Educar e Orientar

#Na Mídia

 Interno

https://crfse.org.br/boletim/


Conselho Regional de Farmácia de Sergipe

@crfsecrfse.org.br

Informativo 2º Semestre de 2020

COVID 19
Após o primeiro semestre inteiramente voltado à implementação das ações de combate 
a Covid-19, a partir de junho o CRF/SE tomou novas medidas para continuar atuando 
em prol da categoria, junto à sociedade. Confira as principais realizações do Conselho:

Farmacêuticos do estado de Sergipe participaram da pesquisa de testagem e monitoramento 
da Covid-19 desenvolvida pelo Laboratório de Bioquímica Clínica (Labic) da Universidade 
Federal de Sergipe (UFS), que conta com o apoio do CRF/SE e é fomentado pelo Ministério 
Público do Trabalho (MPT-SE), Ministério Público Federal (MPF-SE) e Ministério Público de 
Sergipe (MPE-SE). A ação da pesquisa de testagem rápida contou com a participação de 50 
farmacêuticos selecionados por sorteio e ocorreu no modelo Drive Thru no estacionamento 
do CRF/SE.

Desde o começo da pandemia, inúmeros compartilhamentos sobre prevenção e 
tratamento da Covid-19 se tornaram rotina. Na maioria das vezes, os conteúdos garantem 
que  medicamentos, alimentos e até materiais de limpeza curam a doença. Foi a partir 
deste contexto que o CRF/SE lançou em julho, através das redes sociais, a campanha que 
enfatiza problemáticas da automedicação.

O CRF/SE apresentou os resultados da infecção pelo novo Coronavírus a partir dos resultados 
de duas frentes de inquérito epidemiológico e de testagem de farmacêuticos e técnicos 
em análises clínicas. Uma das frentes foi a testagem direta de 50 farmacêuticos através do 
Edital de Chamamento 01/2020, em parceria com a UFS, realizado em junho. Já a segunda 
frente de investigação foi o inquérito epidemiológico, por conveniência, realizado pelo 
próprio Conselho. Entre os dias 19 de maio a 6 de julho, 83 farmacêuticos e 2 técnicos em 
análises clínicas responderam ao formulário de inquérito epidemiológico que investiga a 
incidência da Covid-19 entre estes profissionais no Estado.
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COVID 19

Automedicação

#NaMídia

 Presidente do CRF/SE, Marcos Rios, concedeu entrevista à TV Alese 
veiculada em 22/07/2020

Diretora Larissa Carvalho concedeu entrevista ao Bom Dia SE
da TV Sergipe em 30/07/2020

Diretora Larissa Carvalho concedeu entrevista ao 
Jornal do Estado da TV Atalaia em 30/07/2020
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http://crfse.org.br/noticia/1142/conselho-de-farmacia-de-sergipe-lanca-campanha-sobre-a-automedicacao-no-combate-a-covid-19
http://crfse.org.br/noticia/1125/farmaceuticos-participam-de-pesquisa-de-testagem-rapida-para-covid-19
http://crfse.org.br/noticia/1142/conselho-de-farmacia-de-sergipe-lanca-campanha-sobre-a-automedicacao-no-combate-a-covid-19
http://crfse.org.br/noticia/1147/crf-se-divulga-primeiros-resultados-da-infeccao-por-coronavirus-entre-os-farmaceuticos-e-tecnicos-em-analises-clinicas
https://www.f5news.com.br/cotidiano/se-automedicar-pode-causar-intoxicacao-e-outros-efeitos-indesejados.html
http://g1.globo.com/se/sergipe/bom-dia-sergipe/videos/t/edicoes/v/entenda-quais-os-riscos-da-automedicacao/8738299/
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DxVYkoyjjqV0%26list%3DPLlT7qduaPuuRYgwg4SKCGjOXPi5_s8pzD%26index%3D16%26t%3D0s
https://www.instagram.com/p/CDb-MkcBmTE/
https://infonet.com.br/noticias/saude/pandemia-campanha-busca-orientar-a-populacao-sobre-a-automedicacao/
https://www.instagram.com/tv/CDPle1vowAO/
https://www.instagram.com/tv/CDPk5MSpUt7/
http://crfse.org.br/noticia/1125/farmaceuticos-participam-de-pesquisa-de-testagem-rapida-para-covid-19
http://crfse.org.br/noticia/1147/crf-se-divulga-primeiros-resultados-da-infeccao-por-coronavirus-entre-os-farmaceuticos-e-tecnicos-em-analises-clinicas
http://crfse.org.br/noticia/1142/conselho-de-farmacia-de-sergipe-lanca-campanha-sobre-a-automedicacao-no-combate-a-covid-19
https://www.instagram.com/tv/CDPk5MSpUt7/
https://www.f5news.com.br/cotidiano/se-automedicar-pode-causar-intoxicacao-e-outros-efeitos-indesejados.html
https://infonet.com.br/noticias/saude/pandemia-campanha-busca-orientar-a-populacao-sobre-a-automedicacao/
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DxVYkoyjjqV0%26list%3DPLlT7qduaPuuRYgwg4SKCGjOXPi5_s8pzD%26index%3D16%26t%3D0s
https://www.instagram.com/tv/CDPle1vowAO/
http://g1.globo.com/se/sergipe/bom-dia-sergipe/videos/t/edicoes/v/entenda-quais-os-riscos-da-automedicacao/8738299/
https://www.instagram.com/p/CDb-MkcBmTE/
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Na primeira Reunião Plenária presencial desde o início da pandemia, entre os dias 05 a 07 
de agosto, o CRF/SE participou da retomada das atividades representado pelo Conselheiro 
Federal Suplente, Genival Júnior.

Na oportunidade, o conselheiro abordou as atividades realizadas pelo CRF/SE no âmbito 
da pandemia causada pela Covid-19.  E também entregou em mãos, de forma simbólica, 
um exemplar do ‘Relatório de Gestão da Covid-19’.

É imprescindível a troca de informações do CRF/SE com os Conselhos Regionais e 
Conselho Federal de Farmácia para estreitar os laços buscando aproximação e 
melhoria administrativa. Para isso, o CRF/SE reafirma seu compromisso com as 
entidades e reforça as parcerias.

CRF/SE participa da 493ª Plenária do CFF e apresenta 
relatório de gestão Ed. Especial 1

Em 2020 foram realizadas 

350 fiscalizações  
Hospitais

Farmácias
 comunitárias

Laboratórios
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http://crfse.org.br/noticia/1148/crf-se-participa-da-493a-plenaria-do-cff-e-apresenta-relatorio-de-gestao-ed-especial-1
http://crfse.org.br/noticia/1148/crf-se-participa-da-493a-plenaria-do-cff-e-apresenta-relatorio-de-gestao-ed-especial-1
http://crfse.org.br/noticia/1148/crf-se-participa-da-493a-plenaria-do-cff-e-apresenta-relatorio-de-gestao-ed-especial-1
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Durante a 495ª reunião plenária do CFF, 
a Conselheira Federal por Sergipe, Fátima 
Aragão, entregou a moção de aplausos do 
CRF/SE deliberada na 3ª Reunião Plenária 
do Conselho, ao presidente do CFF, Walter 
Jorge João e ao Assessor de Farmácia 
Clínica, Dr. Tarcísio José Palhano. 

CRF/SE entrega moção de aplausos ao presidente do CFF

JUNTO COM
O CFF E CRFS

JUNTO COM
O CFF E CRFS

 CRF/SE marca presença na 496ª Reunião Plenária do CFF

A Conselheira Federal por Sergipe, Fátima 
Aragão, esteve presente, entre os dias 29 
e 30 de outubro, na 496ª Plenária do CFF 
para representar a categoria farmacêutica 
do Estado. Dentre as pautas discutidas 
e votadas na plenária estiveram as 
alterações na Resolução nº660/2018, sobre 
regulamento eleitoral, e o desempenho 
geral dos cursos de graduação em Farmácia 
no Enade/2019. 

Conselheira Federal participa da última plenária do ano
A Conselheira Federal, Fátima Aragão, 
participou da 498ª Plenária do CFF, entre 
os dias 14 a 16 de dezembro. Durante 
a reunião foi discutida a atualização 
da Resolução CFF nº 648, que dispõe 
sobre o procedimento de fiscalização 
dos Conselhos Regionais. E foi aprovada 
a nova redação da Resolução CFF nº 
685/20, que regulamenta as atribuições do 
farmacêutico na prática da ozonioterapia.

CRF/SE recebe visita do contador do CRF-AC

O CRF/SE recebeu a visita de Clebson 
Melo, contador do Conselho Regional 
de Farmácia do Acre (CRF-AC), entre 
os dias 14 a 18 de dezembro, para 
conhecer melhor a dinâmica do setor de 
contabilidade da instituição, conduzido 
por Neide de Souza, contadora do CRF/SE 
há mais de 15 anos. O contador Clebson 
Melo está à frente do Regional do Acre 
desde meados de 2020. Para buscar mais 
compreensão sobre seu âmbito, ele teve 

a iniciativa de escolher um regional do mesmo nível e com a mesma realidade financeira. 
As ótimas indicações da contabilidade de Sergipe, tanto em conhecimento quanto em 
vontade de ensinar, foram os fatores que influenciaram a escolha de Clebson pelo estado.

CRF/SE marca presença no encontro nacional de presidentes 
dos Conselhos Regionais

O presidente do CRF/SE, Marcos Rios, esteve presente no VI Encontro Nacional de Presidentes 
dos Conselhos Regionais de Farmácia que ocorreu entre os dias 23 e 24 de novembro, em 
Fortaleza. O evento teve o objetivo de discutir questões incomuns aos diversos Conselhos e 
trocar experiências para colaborar na gestão dessas instituições, assim como estreitar laços 
formalmente com o CFF para melhoria do fluxo de informações.
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http://crfse.org.br/noticia/1176/crf-se-entrega-mocao-de-aplausos-ao-presidente-do-cff
https://crfse.org.br/noticia/1194/crf-se-marca-presenca-na-496a-reuniao-plenaria-do-cff
https://crfse.org.br/noticia/1222/conselheira-federal-de-sergipe-participa-da-ultima-plenaria-do-ano-do-cff
https://crfse.org.br/noticia/1223/crf-se-recebe-visita-do-contador-do-crf-ac
https://crfse.org.br/noticia/1223/crf-se-recebe-visita-do-contador-do-crf-ac
https://crfse.org.br/noticia/1211/crf-se-marca-presenca-no-encontro-nacional-de-presidentes-dos-conselhos-regionais
http://crfse.org.br/noticia/1176/crf-se-entrega-mocao-de-aplausos-ao-presidente-do-cff
https://crfse.org.br/noticia/1194/crf-se-marca-presenca-na-496a-reuniao-plenaria-do-cff
https://crfse.org.br/noticia/1222/conselheira-federal-de-sergipe-participa-da-ultima-plenaria-do-ano-do-cff
https://crfse.org.br/noticia/1223/crf-se-recebe-visita-do-contador-do-crf-ac
https://crfse.org.br/noticia/1211/crf-se-marca-presenca-no-encontro-nacional-de-presidentes-dos-conselhos-regionais
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No dia 9 de julho foi sancionada a Lei nº 8.709/2020, de 
autoria da deputada Maria Mendonça, cujo teor assegura 
a prioridade no atendimento aos médicos, fisioterapeutas, 
enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem 
neste período da pandemia. Assim que o CRF/SE teve 
conhecimento da Lei entrou em contato com  o deputado 
estadual Georgeo Passos, através da Comissão Parlamentar 
e de Assuntos Regulatórios e solicitou a ampliação do 
benefício para todas as categorias de saúde da área.

CRF/SE solicita alteração em projeto de lei que excluía farmacêuticos

Presidente do CRF se reúne com secretário executivo do COSEMS e 
discute ação conjunta voltada para assistência farmacêutica no Estado 

Marcos Rios, se reuniu com o secretário 
executivo do Conselho dos Secretários 
Municipais de Saúde do Estado de Sergipe 
(COSEMS), Salviano Mariz, para discutir 
uma ação conjunta para sensibilizar os 
gestores públicos quanto a assistência 
farmacêutica no Estado.

Na oportunidade foi apresentado a ele 
a Carta Aberta com recomendação para 
otimização dos recursos em saúde. Também 
participaram do encontro, a Conselheira 
Federal, Fátima Aragão, e o presidente da 
Comissão de Farmácia Pública do CRF/SE, 
Daniel Andrade. 

CRF/SE marca presença em assembleia do COSEMS
O presidente da Comissão de Saúde Pública do CRF/SE, 
Daniel Andrade, participou da reunião do mês de outubro 
do COSEMS a convite do secretário executivo do COSEMS, 
Salviano Mariz. Durante a Assembleia foi aberto o espaço para 
o Conselho entregar uma carta circular com recomendações 
sobre a otimização dos recursos no Sistema Único de Saúde 
(SUS), e como a assistência farmacêutica pode contribuir para 
essa economia.
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http://crfse.org.br/noticia/1149/crf-se-solicita-alteracao-em-projeto-de-lei-que-excluia-farmaceuticos
https://crfse.org.br/noticia/1188/presidente-do-crf-se-reune-com-secretario-executivo-do-cosems-e-discute-acao-conjunta-voltada-para-assistencia-farmaceutica-no-estado
https://crfse.org.br/noticia/1192/conselho-de-farmacia-marca-presenca-em-assembleia-do-cosems
http://crfse.org.br/noticia/1149/crf-se-solicita-alteracao-em-projeto-de-lei-que-excluia-farmaceuticos
https://crfse.org.br/noticia/1188/presidente-do-crf-se-reune-com-secretario-executivo-do-cosems-e-discute-acao-conjunta-voltada-para-assistencia-farmaceutica-no-estado
https://crfse.org.br/noticia/1192/conselho-de-farmacia-marca-presenca-em-assembleia-do-cosems
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Valorização profissional
Os farmacêuticos são essenciais no combate a Covid-19, e por isso o CRF/SE realizou 
uma campanha de valorização com vídeos no Instagram em agradecimento a todos os 
colegas que estão na linha de frente. Os profissionais farmacêuticos estão nas farmácias 
comunitárias, ambientes hospitalares, laboratórios, universidades e em campanhas de 
testagens.

Confira os vídeos em homenagem aos 
farmacêuticos na linha de frente do 

combate à Covid-19
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https://www.instagram.com/p/CB6CDJJh086/
https://www.instagram.com/p/CDwbnolhXoh/
https://www.instagram.com/p/CB6CDJJh086/
https://www.instagram.com/p/CDwbnolhXoh/
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CRF/SE NAS REDES 
SOCIAIS

Lançamento da Academia Virtual de 
Farmácia com o presidente do CRF/SP, Marcos 
Machado, mediação do presidente do CRF/
SE, Marcos Rios, e do presidente da Comissão 
de Educação Permanente, Fábio Ramalho.

18 de novembro de 2020Larissa Carvalho, participou 
de um bate papo com 
Danielle Santana, supervisora 
pedagógica da Farmácia 
Universitária da UFS e 
apresentou as atividades 
realizadas pelo Conselho 
frente à Covid-19.

14 de setembro de 2020

A diretora do CRF/SE, Larissa Carvalho, a convite 
do DAEF da UFJF participou de live mediada por 
Gabriella Ferraz. Na oportunidade, Larissa, que 
possui experiência na área oncológica, abordou 
“Como o Farmacêutico pode atuar para a 
Promoção da Saúde no Outubro Rosa”.

20 de outubro de 2020

Diretores participaram da 1° Semana de Inverno 
em Farmácia Clínica e Farmácia Social promovida 
pelo LEPFS-UFS, em comemoração aos seus 13 
anos, que aconteceu totalmente online. 

29 de julho de 2020

Debate sobre a farmacoterapia 
off label para o tratamento da 
Covid-19 e o ato farmacêutico com a 
Conselheira Federal, Fátima Aragão, 
e o professor Rafael Ciro.

25 de setembro de 2020 

CRF/SE promove live sobre autoteste para HIV e 
divulga Nota Técnica nº6/2020: O farmacêutico 
André Araújo e o médico Almir Santana, gerente 
do Programa IST/Aids da SES, debateram a 
importância da atuação farmacêutica nesse 
serviço.

30 de setembro de 2020

Bate papo sobre recuperação de créditos 
tributários para farmácias com Daniel 
Andrade, farmacêutico empreendedor e 
presidente da Comissão de Farmácia Pública 
do CRF/SE, e participação de Kailane Alves, 
contadora e consultora tributária e gerencial.

17 de novembro de 2020

Debate sobre a farmacoterapia 
off label para o tratamento da 
Covid-19 e o ato farmacêutico 
com a Conselheira Federal, 
Fátima Aragão, e o professor 
Rafael Ciro.

2 de julho de 2020

Leis e profissão farmacêutica 
foram discutidas em live de 
Carlos Eduardo, membro 
da Comissão Assessora 
Parlamentar e de Assuntos 
Regulatórios, com o Dep. 
Georgeo Passos.

18 de agosto de 2020

Transmissões ao vivo
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https://www.instagram.com/tv/CHv8pvPJ398/
http://crfse.org.br/noticia/1165/orientacao-e-representacao-atuacao-do-crf-se-na-pandemia-e-abordada-em-live
https://crfse.org.br/noticia/1186/diretora-do-crf-se-participa-de-live-e-fala-sobre-como-o-farmaceutico-pode-atuar-para-a-promocao-da-saude-no-outubro-rosa
http://crfse.org.br/noticia/1143/crf-se-participa-da-1a-semana-de-inverno-em-farmacia-clinica-e-farmacia-social
http://crfse.org.br/noticia/1174/diretora-do-crf-se-participa-de-live-e-fala-sobre-as-acoes-no-combate-a-covid-19
https://www.instagram.com/p/CFkAPaIBywP/
https://www.instagram.com/p/CHQHI3SBczs/
https://www.instagram.com/p/CCKDg05pqTX/
http://crfse.org.br/noticia/1153/leis-e-profissao-farmaceutica-sao-discutidas-em-live-com-o-dep-georgeo-passos
https://www.instagram.com/p/CFkAPaIBywP/
https://www.instagram.com/p/CHQHI3SBczs/
https://www.instagram.com/p/CCKDg05pqTX/
https://www.instagram.com/tv/CHv8pvPJ398/
https://crfse.org.br/noticia/1186/diretora-do-crf-se-participa-de-live-e-fala-sobre-como-o-farmaceutico-pode-atuar-para-a-promocao-da-saude-no-outubro-rosa
http://crfse.org.br/noticia/1174/diretora-do-crf-se-participa-de-live-e-fala-sobre-as-acoes-no-combate-a-covid-19
http://crfse.org.br/noticia/1143/crf-se-participa-da-1a-semana-de-inverno-em-farmacia-clinica-e-farmacia-social
http://crfse.org.br/noticia/1165/orientacao-e-representacao-atuacao-do-crf-se-na-pandemia-e-abordada-em-live
http://crfse.org.br/noticia/1153/leis-e-profissao-farmaceutica-sao-discutidas-em-live-com-o-dep-georgeo-passos
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Lançamento da terceira Edição Especial 
do Educar Para Fiscalizar #22, que aborda 
a RDC Anvisa nº 405, que estabelece as 
medidas de controle para os medicamentos 
que contenham substâncias como a 
Cloroquina, Hidroxicloroquina, Ivermectina e 
Nitazoxanida. 

 EDUCAR E
ORIENTAR

Com informações técnicas e conteúdos baseados em evidências, o CRF/SE busca 
orientar, por meio da educação, o profissional farmacêutico que está na linha de 
frente no combate à Covid-19, bem como outras doenças. Confira os materiais técnico-
informativos publicados no segundo semestre: 

Educar Para Fiscalizar

Como produção da parceria entre o CRF/SE e 
a Vigilância Epidemiológica da Secretaria de 
Estado da Saúde, em setembro foi divulgada 
a Nota Técnica nº6/2020, que apresenta boas 
práticas para a dispensação de produtos para 
autoteste de HIV em Farmácias Comunitárias.

Nota Técnica nº6/2020

#NAMÍDIA

A diretora tesoureira do CRF/SE, 
Larissa Feitosa, concedeu entrevista 
ao Bom Dia Sergipe da TV Sergipe. 
A diretora abordou o uso da 
ivermectina como medicamento 
para prevenção e tratamento da 
Covid-19. E também sobre estudos, 
problemáticas e os riscos à saúde 
acerca da automedicação. 

Testagem em farmacêuticos no CRF/SE

8 de julho
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https://crfse.org.br/download/educar-para-fiscalizar-ed-especial-julho_52e2675317223159bf7c4a326.pdf
https://crfse.org.br/download/educar-para-fiscalizar-ed-especial-julho_52e2675317223159bf7c4a326.pdf
http://crfse.org.br/download/nota-tecnica-06-2020-crfse_af5c2cfa0820b58fcb800f4.pdf
https://infonet.com.br/noticias/saude/crf-e-ufs-farao-testagem-em-farmaceuticos-no-dia-20-de-junho/
https://www.blogprimeiramao.com.br/conselho-de-farmacia-de-sergipe-em-parceria-com-a-ufs-ira-realizar-testagem-para-covid-19-com-farmaceuticos/
https://g1.globo.com/se/sergipe/noticia/2020/06/17/conselho-regional-realiza-testagem-de-farmaceuticos-para-covid-19.ghtml
http://g1.globo.com/se/sergipe/bom-dia-sergipe/videos/t/edicoes/v/especialista-fala-sobre-uso-da-ivermectina/8682837/
http://g1.globo.com/se/sergipe/bom-dia-sergipe/videos/t/edicoes/v/especialista-fala-sobre-uso-da-ivermectina/8682837/
http://crfse.org.br/download/nota-tecnica-06-2020-crfse_af5c2cfa0820b58fcb800f4.pdf
https://crfse.org.br/download/educar-para-fiscalizar-ed-especial-julho_52e2675317223159bf7c4a326.pdf
http://crfse.org.br/download/nota-tecnica-06-2020-crfse_af5c2cfa0820b58fcb800f4.pdf
https://g1.globo.com/se/sergipe/noticia/2020/06/17/conselho-regional-realiza-testagem-de-farmaceuticos-para-covid-19.ghtml
https://www.blogprimeiramao.com.br/conselho-de-farmacia-de-sergipe-em-parceria-com-a-ufs-ira-realizar-testagem-para-covid-19-com-farmaceuticos/
https://infonet.com.br/noticias/saude/crf-e-ufs-farao-testagem-em-farmaceuticos-no-dia-20-de-junho/
http://g1.globo.com/se/sergipe/bom-dia-sergipe/videos/t/edicoes/v/especialista-fala-sobre-uso-da-ivermectina/8682837/
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Em agosto, o tema gerou repercussão na mídia sergipana e a diretora-tesoureira do CRF/SE, 
Larissa Carvalho, concedeu entrevistas a diversos veículos, como Tv Sergipe, Portal Infonet e 
Nova Brasil FM Aracaju. Dentre as informações, Larissa destacou que cada farmácia possui o 
direito de optar por aderir ou não a esse serviço, confira mais clicando nas imagens abaixo. 

Receita médica eletrônica

30 de setembro

Conselho publicou no Jornal da Cidade 
propostas aos candidatos municipais para 
melhorias na assistência farmacêutica

26  de outubro

Na Semana Mundial de Conscientização do Uso de Antibióticos, a diretora Larissa Carvalho 
concedeu entrevista ao Bom Dia Sergipe da TV Sergipe e ao Jornal do Estado da TV Atalaia.

24 e 25 de novembro

#NAMÍDIA
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https://www.instagram.com/p/CDwmGqYBnxK/
http://g1.globo.com/se/sergipe/bom-dia-sergipe/videos/t/edicoes/v/entenda-como-funciona-a-emissao-de-receitas-virtuais-para-medicamentos/8771017/
https://infonet.com.br/noticias/saude/receita-medica-eletronica-saiba-o-que-muda-com-a-adocao-do-servico/
https://jlpolitica.com.br/colunas/politica-mulher/posts/eleicoes-2020-tem-recorde-de-candidaturas-femininas/notas/diretoras-do-conselho-de-farmacia-falam-sobre-atuacao-profissional-na-pandemia
http://g1.globo.com/se/sergipe/bom-dia-sergipe/videos/t/edicoes/v/antibioticos-so-devem-ser-usados-com-orientacao-medica/9047655/
https://www.instagram.com/p/CIBolXRhh97/
https://crfse.org.br/noticia/1210/crf-se-divulga-mais-informacoes-sobre-a-academia-virtual-de-farmacia
http://g1.globo.com/se/sergipe/bom-dia-sergipe/videos/t/edicoes/v/entenda-como-funciona-a-emissao-de-receitas-virtuais-para-medicamentos/8771017/
https://infonet.com.br/noticias/saude/receita-medica-eletronica-saiba-o-que-muda-com-a-adocao-do-servico/
https://www.instagram.com/p/CDwmGqYBnxK/
https://jlpolitica.com.br/colunas/politica-mulher/posts/eleicoes-2020-tem-recorde-de-candidaturas-femininas/notas/diretoras-do-conselho-de-farmacia-falam-sobre-atuacao-profissional-na-pandemia
http://g1.globo.com/se/sergipe/bom-dia-sergipe/videos/t/edicoes/v/antibioticos-so-devem-ser-usados-com-orientacao-medica/9047655/
https://www.instagram.com/p/CIBolXRhh97/
https://crfse.org.br/noticia/1189/eleicoes-2020-conselho-de-farmacia-publica-em-grande-jornal-de-circulacao-propostas-aos-candidatos-municipais-para-melhorias-na-assistencia-farmaceutica
https://crfse.org.br/noticia/1210/crf-se-divulga-mais-informacoes-sobre-a-academia-virtual-de-farmacia
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INTERNO
Diretoria do CRF/SE apresenta atualização do PCS aos servidores

Vale ressaltar que o atual PCS do CRF/SE foi 
elaborado em 29 de outubro de 1998, e 
após mais de 20 anos haverá uma mudança 
estrutural, motivada pela adequação ao 
concurso público realizado em 2019, com 
adequação de dois cargos de nível superior 
para atender às demandas administrativas.
A atualização do PCS requer somente a 
inclusão de novas tabelas, referentes à 
atualização dos salários base, corrigidos 
de acordo com o avanço do IPCA e ao 
estágio salarial com estratificação de todas 
as funções em diferentes níveis, sendo 
eles: Júnior, Pleno e Sênior do plano de 
carreira. “Existem propósitos para 2021 em 
relação a criação do Acordo Coletivo do 
Conselho, mas para isso acontecer primeiro 
é necessário estes ajustes no PCS que é a 
nossa base”, adianta o presidente do CRF/
SE, Marcos Rios. 

Com um projeto a longo prazo, o presidente 
reforça que essas mudanças estão sendo 
feitas para além deste momento, a fim 
de criar melhores condições para o pleno 
exercício do Conselho.  

Na oportunidade, a assessora jurídica, 
Patrícia Melo, afirma que essa atualização 
do PCS é um ganho significativo para 
o CRF/SE. “Ter um quadro de carreira 
reestruturado é um grande avanço aos 
servidores do Conselho. O plano anterior 
é extremamente obsoleto e precisava de 
atualização, e embora não houvesse a 
necessidade da intervenção do Sindicato, 
assim fizeram para discussão e proposição 
de melhorias. Parabenizo a diretoria por 
buscar garantir direitos em prol dos seus 
funcionários”, revela.

A diretoria do CRF/SE, 
representada pelo 

presidente, Marcos Rios, e 
pela diretora-tesoureira, 
Larissa Carvalho, se reuniu 
com os funcionários da 
instituição para comunicar 
a atualização do Plano de 
Cargos e Salários (PCS), 
resultado de momentos de 
discussão junto ao Sindicato 
dos Servidores em Conselhos 
e Ordens de Fiscalização 
Profissional e Entidades 
Coligadas e Afins do Estado 
de Sergipe (Sindiscose).

Diretoria do CRF/SE se reúne com funcionários em 30 de novembro de 2020
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https://crfse.org.br/noticia/1213/diretoria-do-crf-se-apresenta-atualizacao-do-pcs-aos-servidores
https://crfse.org.br/noticia/1213/diretoria-do-crf-se-apresenta-atualizacao-do-pcs-aos-servidores
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Para realizar o agendamento 
entre em contato:

3211-9985 3211-8577

 3025-1650 3214-5297

O atendimento remoto e o rodízio com escala de trabalho foram 
algumas medidas adotadas pelo CRF/SE durante a pandemia, para 
atender às demandas da categoria e dos funcionários do Conselho. 
Em setembro de 2020 os atendimentos presenciais foram retomados, 
porém somente mediante agendamento prévio.

COMUNICAR E 
JUSTIFICAR AUSÊNCIA

Confira os serviços realizados pelo 

ATUALIZAR CADASTRO

SOLICITAR BAIXA DE 
RESPONSABILIDADE 

TÉCNICA (RT)  

IMPRIMIR CERTIDÃO 
DE REGULARIDADE

CLIQUE AQUI E SAIBA 
COMO UTILIZAR A 

PLATAFORMA

https://crfse.org.br/download/servicos-realizados-na-sede-e-no-crf-em-casa-durante-a-pandemia_203e0fd5e6043012313ca2aa42a44.pdf
https://crfse.org.br/download/passo-a-passo-crfseemcasa_1950380898656432941c87ea.pdf
https://crfse.org.br/download/passo-a-passo-crfseemcasa_1950380898656432941c87ea.pdf
https://crfse.org.br/download/servicos-realizados-na-sede-e-no-crf-em-casa-durante-a-pandemia_203e0fd5e6043012313ca2aa42a44.pdf
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