Boa tarde, farmacêuticos!
Acompanhem o Boletim de notícias do CFF e sobre o setor farmacêutico desta
terça-feira, 08/09.
NOTÍCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF
Residentes em Saúde da Família na Atenção Primária do DF: https://bit.ly/3jWdBFZ
Covid-19: Ministério da Saúde institui incentivo financeiro federal: https://bit.ly/3ie2kAy
Óleos essenciais devem ser usados com orientação: https://bit.ly/2FaNewV
Rádio News Farma
Nesta semana, o nosso podcast fala sobre como receitas digitais deverão ser processadas
com a nova lei que definiu apenas a assinatura qualificada ICP Brasil como válida:
https://www.cff.org.br/pagina.php?id=839
Óleos essenciais devem ser usados com orientação: https://bit.ly/2Zj49Vi
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ
Projeto da Fiocruz Ceará é aprovado no Programa Inova/SVS: https://bit.ly/3h9qjzl
Com fake news, discurso antivacina se espalha nas redes: https://bit.ly/3bCYrSX
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS
CNS recomenda ao governo que aulas presenciais só retomem quando pandemia estiver
controlada: https://bit.ly/3bA46JG
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS
Sesa apresenta dados preliminares de pesquisas que ajudarão a compreender a Covid-19
no Estado: https://bit.ly/2R7v2a4
SES sugere audiência pública para debater medidas de prevenção ao novo coronavirus
durante período eleitora: https://bit.ly/35gYPpi
Governo de Goiás lança boletim especial de pesquisas sobre a Covid-19:
https://bit.ly/3iamIlZ
Conass Informa n. 370/2020 – Ambiente & Saúde: série online com especialistas:
https://bit.ly/2FjyGeh
-

CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SAÚDE - CONASEMS
Legislação Diária Nacional: https://bit.ly/3hfdT8Z
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS
Discurso de abertura do Diretor-Geral da OMS no briefing para a mídia sobre COVID-19 - 7
de setembro de 2020: https://bit.ly/2F8qTQY
CÂMARA DOS DEPUTADOS
Proposta veda bloqueio de recursos para ciência, tecnologia e inovação:
https://bit.ly/2GIgfko
Projeto pune com até 2 anos de prisão quem invadir hospitais e clínicas:
https://bit.ly/2DFFN0p
Câmara promove 2º Simpósio Nacional de Prevenção do Suicídio: https://bit.ly/3bD2MFL
Comissão mista da Covid-19 promove debate sobre testes, tratamentos e vacina:
https://bit.ly/3bCeYGV
SENADO FEDERAL
Comissão da covid-19 ouve representantes do governo e da Organização Mundial da
Saúde: https://bit.ly/35hRkyo
Senado é iluminado de roxo para conscientizar população sobre fibrose cística:
https://bit.ly/3ib6XeH
Dia Mundial da Alfabetização é celebrado em 8 de setembro: https://bit.ly/35hRLZy
NOTÍCIAS GERAIS
Covid-19: Pfizer é autorizada a testar vacina na Alemanha: https://bit.ly/35hIKj5
Ministério da Saúde quadruplica repasse de cloroquina ao SUS: https://bit.ly/3haSHRQ
Farmacêuticas se unem para garantir que vacina contra Covid-19 será segura:
https://bit.ly/2R5Wwgj
7 dicas para cuidar da saúde mental na pandemia: https://bit.ly/35gV8jf
Pandemia expõe vírus da ansiedade, pânico, depressão e insônia: https://bit.ly/33704EU

Infectologistas alertam que descuido com máscara é porta aberta para a Covid:
https://glo.bo/2ZiMFIq
Drogarias brasileiras apostam na venda de novos produtos: https://bit.ly/2R8STGp

