Olá farmacêuticos, boa tarde!

💻📱 Acompanhem o Boletim de notícias do CFF e sobre o setor farmacêutico desta
quinta-feira, 03/12. 💊💉 Mantenham-se informados sobre os principais assuntos.
NOTÍCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF

CFF recebe a visita do deputado federal André Ferreira: https://bit.ly/3lFmXq5
CFF realiza evento virtual Farmácia na Era da Disrupção: https://bit.ly/37A2ttF
Rádio News Farma
Fiocruz abre 90 vagas de Residência em Saúde: https://bit.ly/39C42Ks
Revolução tecnológica e Covid-19 mobilizam setor farmacêutico: https://bit.ly/2Jw8u2A
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS
Acesso equitativo global às vacinas COVID-19 estimadas para gerar benefícios econômicos
de pelo menos US $ 153 bilhões em 2020–21, e US $ 466 bilhões em 2025, em 10 grandes
economias, de acordo com novo relatório do Eurasia Group: https://bit.ly/36D8sPu
Investir em intervenções lideradas por parteiras pode salvar 4,3 milhões de vidas por ano,
descobriu um novo estudo: https://bit.ly/33Ec95y
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS - ONU
Jovens com síndrome de Down usam a própria voz para lutar por seus direitos:
https://bit.ly/2JKQEso
OPAS e UNAIDS lançam campanha para promover o autoteste de HIV em tempos de
COVID-19: https://bit.ly/2JMoFIN
Pandemia dificulta denúncia de violência sexual contra crianças e adolescentes em SP,
revela relatório: https://bit.ly/3qysAdx
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS
Dezembro vermelho alerta sobre efeitos da pandemia nas políticas para pessoas que
convivem com HIV/AIDS: https://bit.ly/33GXZ3u
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS
Debate discute importância de grupos multiprofissionais na Atenção Primária à Saúde:
https://bit.ly/36Cusd6
AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS

Resultados da 539ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada: https://bit.ly/2VzITbK
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ
Fiocruz fortalece iniciativas de acessibilidade e inclusão na pandemia: https://bit.ly/37xaiQT
Suplemento da Cadernos de Saúde Pública aborda o envelhecimento e a Covid-19:
https://bit.ly/2VzK4Ic
Fiocruz apresenta ações no enfrentamento à Covid-19 na Câmara dos Deputados:
https://bit.ly/37AgJCH
CÂMARA DOS DEPUTADOS
Queda de cobertura vacinal preocupa frente parlamentar, que teme volta de doenças
controladas: https://bit.ly/2VBBAQJ
SENADO FEDERAL
Senadores celebram Dia Internacional da Pessoa com Deficiência: https://bit.ly/2JO1DkP
NOTÍCIAS GERAIS
Autorização emergencial para vacina exclui farmácias privadas: https://bit.ly/2JBPjEy
Mercado farmacêutico cresce 13,6% impulsionado por associativismo: https://bit.ly/3mFhC3t
Doentes cadastrados na Farmácia de Pernambuco começam a receber medicamentos em
casa: https://glo.bo/3olKY7s
Hospitais públicos no Pará estão com vagas de emprego abertas: https://bit.ly/3mIRO6s

