Olá!
Boa tarde, farmacêuticos!

💻📱 Vejam o Boletim de notícias do CFF e sobre o setor farmacêutico desta
quinta-feira, 17/12. 💊💉 Mantenham-se sempre muito bem informados sobre os
principais assuntos.
NOTÍCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF

Atuação inovadora de farmacêuticos gera economia de R$ 4 milhões: https://bit.ly/37pOIPs
CFF recebe Confederação Nacional dos Municípios: https://bit.ly/2LLYcMH
Plenário do CFF altera a normativa que disciplina atuação farmacêutica na ozonioterapia:
https://bit.ly/2WpPtSs
Identidade do farmacêutico fica mais segura e será também digital: https://bit.ly/34kSkAz
Rádio News Farma
CFF prepara diretrizes para orientar novos prefeitos: https://bit.ly/34m1uNa
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS
Saúde fecha acordo com Fiocruz e UFRJ para disponibilização de exame de genotipagem
para pacientes com HIV: https://bit.ly/3p6kRBP
Nota de esclarecimento: https://bit.ly/2KufixX
Ministro Eduardo Pazuello participa de inauguração de espaço para capacitação de
profissionais do SUS: https://bit.ly/3r9dMSW
Consultório Virtual: profissionais de saúde têm até 31 de dezembro para aderir à
ferramenta: https://bit.ly/38cdKkq
Saúde inicia aquisição de seringas e agulhas para vacinação: https://bit.ly/2LMaO6z
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA
Anvisa lança VigiMed Empresas na quinta-feira (17/12): https://bit.ly/2WqXbvr
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS
OMS lança relatório de linha de base para a década de envelhecimento saudável:
https://bit.ly/3nwSQmk

Lançamento da Ferramenta Operacional de Avaliação de Risco Conjunta Tripartida:
https://bit.ly/37qVft7
Ferramenta Conjunta de Avaliação de Risco na época do COVID-19: https://bit.ly/2KtADYl
Uma infecção parasitária que pode ser fatal com a administração de corticosteroides:
https://bit.ly/38gMgdg
ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DA SAÚDE - OPAS
Diretora da OPAS afirma que as vacinas contra COVID-19 não serão uma solução fácil e
rápida para as Américas: https://bit.ly/3rdxOM7
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS
Ativistas, artistas, parlamentares, empresários, usuários, gestores e trabalhadores da saúde
cobram vacina de Covid-19 em grande ato nacional: https://bit.ly/2IYiXnf
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS
Trabalho da Atenção Primária é destaque em publicação nacional: https://bit.ly/3rdzt4j
AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS
ANS realiza nova reunião do Diálogos sobre a Agenda Regulatória: https://bit.ly/3p56TQn
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ
Agência Fiocruz de Notícias é apontada como uma das principais vozes da ciência no
Twitter: https://bit.ly/3p4geb8
CÂMARA DOS DEPUTADOS
Maia: incompetência
https://bit.ly/38gRy8C
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Cancelada reunião para ouvir Ministério da Saúde e Anvisa sobre vacina da Pfizer:
https://bit.ly/2WltMTA
Proposta libera vacinas
https://bit.ly/34hoay3
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Entrevista: pressão
https://bit.ly/3r9oxoi
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De farmacêutico a trabalhador rural, Funtrab oferece 383 vagas nesta quinta-feira:
https://bit.ly/2LOZgQ5
Rede atacadista do Sul do país amplia aposta em farmácias: https://bit.ly/2WlYFY5
Prefeitura de Novo Cabrais - RS abre novo Processo Seletivo para Farmacêutico:
https://bit.ly/34lZmVr
Inscrições para concurso público e cadastro reserva estão abertas no Hospital Municipal de
Iepê: https://glo.bo/3np5bsO
Medicamentos de alto custo e os planos de saúde - CREDITO: CAMPO GRANDE NEWS:
https://bit.ly/37tlDTy
Projeto de vacinação contra Covid-19 em 4 mil farmácias é entregue ao Ministério da
Saúde: https://glo.bo/3mwNtSS
Florianópolis ganha novas unidades de saúde, farmácia especializada e centros
reformados: https://bit.ly/2Wrp5ra

