Olá farmacêuticos, boa tarde!

😷💉 Confiram o Boletim de Notícias do CFF e também sobre setor farmacêutico
desta terça-feira, 01/09. Mantenha-se bem informados. 🔬
NOTÍCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF

Categoria farmacêutica paranaense requer bom senso do Estado e Secretaria da Fazenda:
https://bit.ly/3gQyv7B
Rádio News Farma
Campanha contra violência à mulher ganha reforço em farmácias: https://bit.ly/3jBfiZ8
Medicamento personalizado para animal é uma demanda crescente: https://bit.ly/3lDWnim
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS
Consulta pública sobre transmissão vertical termina no dia 8 de setembro:
https://bit.ly/32KmoE6
Ministério da Saúde quer saber a opinião de profissionais sobre informatização:
https://bit.ly/3hMXOZz
Ministro Pazuello visita Fiocruz para acompanhar cronograma de entrega da vacina contra a
Covid-19: https://bit.ly/3gNhWcF
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA
Covid-19: painéis mostram monitoramento de produtos: https://bit.ly/3gJpr4g
Publicadas novas regras para atos públicos de liberação: https://bit.ly/2EPCeF4
Acompanhe a 17ª Reunião Pública da Diretoria Colegiada: https://bit.ly/32HMW92
ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DA SAÚDE - OPAS/OMS
Benefícios da amamentação superam riscos de infecção por COVID-19, afirmam OPAS e
OMS: https://bit.ly/3jrOBpU
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ
Pazuello visita Fiocruz para acompanhar cronograma da vacina contra a Covid-19:
https://bit.ly/2QMazrs

Escola Nacional de Saúde Pública promove eventos que discutem os impactos da
pandemia de Covid-19: https://bit.ly/31MaTfR
Escola Nacional de Saúde Pública completa 66 anos diante dos desafios da pandemia:
https://bit.ly/31LVn3C
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS
Falta de dados sobre perfil da mortalidade por Covid-19 dificulta implementação de políticas
mais efetivas: https://bit.ly/2QKpsKF
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS
Leitos de UTI Covid-19 serão transformados para equipar hospitais públicos estaduais
população: https://bit.ly/3lBB3db
Governo autoriza retomada de consultas e cirurgias eletivas de média e alta Complexidade:
https://bit.ly/3jxftEU
Seminário Internacional discute atenção básica em tempos de pandemia:
https://bit.ly/31OGqy4
Congresso Brasileiro de Epidemiologia tem nova data: https://bit.ly/3gPoUh2
AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS
Ressarcimento: ANS disponibiliza nova edição do Mapa de Utilização do SUS:
https://bit.ly/2QQuB3L
CÂMARA DOS DEPUTADOS
Fornecedor de máscara poderá ter de oferecer opção de descarte do produto:
https://bit.ly/2EKGuWA
Câmara promove encontro com embaixadores e OMS para debater perspectivas de vacinas
contra a Covid-19: https://bit.ly/34RS0tV
Comissão externa debate situação dos pacientes diabéticos na pandemia:
https://bit.ly/2QIS3Af
Comissão externa debate casos graves de Covid-19 em crianças: https://bit.ly/2QJm7vl
NOTÍCIAS GERAIS
Hospital Regional de Piracicaba abre vagas para farmacêutico e auxiliar de farmacêutico:
https://glo.bo/31NEghZ

Partido Novo confirma Adriano Silva como candidato à Prefeitura de Joinville:
https://glo.bo/3hNx5fq
Confira as vagas de emprego com carteira assinada em Piracicaba: https://glo.bo/3hKcYyy
Fiscalização em farmácias de Cruzeiro do Sul (AC) apura abuso no preço de remédios para
a Covid-19: https://glo.bo/3begaA8
Pazuello nomeia veterinário para cargo estratégico no debate da vacinação contra
Covid-19: https://bit.ly/2EPmGkF
Coronavírus: taxa de contágio tem leve queda; estimativa indica estabilização:
https://bit.ly/3beoHTG
Covid: Brasil vai testar tratamento italiano para pacientes graves: https://bit.ly/2EPMNIq
Governo estuda incluir cloroquina no programa Farmácia Popular: https://bit.ly/2ERFJei
Farma Contábil realiza live sobre o programa Aqui Tem Farmácia Popular:
https://bit.ly/3hRC3rn
Bayer é premiada como uma das empresas mais engajadas com inovação aberta no Brasil:
https://bit.ly/32J1JQQ
Farmácias associativistas à Farmarcas crescem 40% em julho: https://bit.ly/34Texql
Busca por medicamento abortivo cresceu 91% durante a pandemia: https://bit.ly/3blOh9d
Consumo de medicamentos antifumo cai 12,4% em dois anos: https://bit.ly/3ju2Zhg
Venda de medicamentos à base de cannabis divide opiniões no Senado:
https://bit.ly/3hNHOq0

