Boa tarde, Farmacêuticos!

💻📱 Esta é mais uma dose diária de notícias. Confiram mais um boletim de notícias
do CFF sobre os assuntos da saúde e setor farmacêutico que estão repercutindo
nesta terça-feira, 25/05. Fiquem por dentro também das vagas de emprego para
farmacêutico.
Mantenham-se sempre muito bem informados sobre os principais
assuntos da profissão.
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF

💊💉

Proposta estabelece piso salarial de R$ 6,5 mil para os farmacêuticos: https://bit.ly/2TjHQ1C
Responsabilidade socioambiental e com a saúde da população são compromissos do CFF:
https://bit.ly/3fI1Dzn
CFF quer saber sua opinião sobre revisão da Portaria SVS/MS 344/98: https://bit.ly/3bUyorP
Orientações sobre o tratamento Farmacológico do paciente adulto hospitalizado com
Covid-19: https://bit.ly/3vlZEah
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Live abordará tema "Saúde Individualizada e farmácia magistral": https://bit.ly/3yCZNs7
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Banco de Preços em Saúde tem nova forma para cadastramento: https://bit.ly/2Td6D7j
Trabalhadores de portos e aeroportos começam a ser vacinados contra a Covid-19:
https://bit.ly/3vmwE2p
Ministério da Saúde entrega 600 mil testes para Maranhão monitorar variante do
coronavírus: https://bit.ly/3hS69xL

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA
Confira a pauta da 10ª Reunião Pública da Dicol: https://bit.ly/2T9Cnu4
Alterado horário da Reunião Ordinária Pública da Diretoria Colegiada da Anvisa:
https://bit.ly/3oNFLGV
Webinar da Anvisa aborda medicina tradicional chinesa: https://bit.ly/3fJcHMr
Anvisa autoriza testes do soro do Butantan: https://bit.ly/3um8Av2
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS
Presidente do CNS ministra aula sobre controle social na Escola de Enfermagem da USP:
https://bit.ly/3vmtfAF
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS
Webinário debate arboviroses e Covid-19 nesta quinta (27): https://bit.ly/2SvZa3a
Casos novos de Covid disparam e média móvel atinge maior patamar da pandemia:
https://bit.ly/2ROkmRH
Sesap orienta sobre vacinação de todas as gestantes e puérperas: https://bit.ly/3uuhDKN
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ
Simpósio de prevenção ao HIV/Aids discute vacinas e profilaxia pré-exposição:
https://bit.ly/2Svm6PG
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS - ONU
Oncologista brasileira recebe prêmio da OMS em comemoração ao dia da luta contra o
tabagismo: https://bit.ly/2SrJzkW
CÂMARA DOS DEPUTADOS
Proposta estabelece
https://bit.ly/3oM0vyM
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Proposta prevê isenção fiscal para empresa que doar vacinas contra Covid-19 ao SUS:
https://bit.ly/3uiVqin
Projeto prevê fabricação de vacinas contra coronavírus nas indústrias de imunizantes de
uso veterinário: https://bit.ly/3ulhCIS
Comissão ouve ministro da Saúde nesta quarta-feira: https://bit.ly/3yCnelb

Comissão pretende instituir agosto como o Mês Nacional da Primeira Infância:
https://bit.ly/3fgv7Fn
Frente parlamentar discute prática de telessaúde no SUS nesta terça: https://bit.ly/2RJ7A6Y
Indústria farmacêutica quer diminuir dependência de importações: https://bit.ly/3vlpYSf
SENADO FEDERAL
Secretária diz que ministério não precisa seguir orientação de sociedades médicas:
https://bit.ly/3hUhzRQ
Projeto que criminaliza prescrição de medicamento sem comprovação é retirado:
https://bit.ly/3um918A
Mayra Pinheiro nega ter ido a unidades de saúde para recomendar medicamentos:
https://bit.ly/2QWet4I
Mayra Pinheiro diz se lembrar de presença de Bolsonaro apenas uma vez no Ministério de
Saúde durante a pandemia: https://bit.ly/34dEAqO
Secretária do Ministério da Saúde critica lockdown e fechamento de escolas:
https://bit.ly/3uljod0
Mayra Pinheiro defende cloroquina e diz que ministério tem autonomia em relação à OMS:
https://bit.ly/2TgZ8MS
NOTÍCIAS GERAIS
TRF4 decide manter autuação e multa a farmácia flagrada sem RT em fiscalização do
CRF-RS: https://bit.ly/2Su970F
Curso de Farmácia recolhe medicamentos vencidos: https://bit.ly/34gY11V
Pílula Farmacêutica #70: Substituição por genéricos não significa “empurroterapia”:
https://bit.ly/3yDW4uj
Projeto estabelece piso salarial de R$ 6,5 mil para farmacêuticos: https://bit.ly/3wBbiye
Câmara de Dourados aprova criação do programa Farmácia Solidária: https://bit.ly/3bUHNj7
Tribunal mantém multa para farmácia que estava funcionando sem a presença de técnico
farmacêutico: https://bit.ly/3oPlosJ
Saúde define regras para testes rápidos de Covid-19 em farmácias e clínicas:
https://bit.ly/3wyQ6Jn

Vendas de medicamentos para aumentar imunidade crescem nas farmácias de
manipulação: https://bit.ly/3oM0AT6
Tribunal mantém multa para farmácia que estava funcionando sem a presença de técnico
farmacêutico: https://bit.ly/3yGuLPZ
Aplicativo “Lembre do Remédio” traz nova funcionalidade para Secretarias de Saúde do
País: https://bit.ly/3wxNOKG
Bayer doa R$ 2,7 milhões para projeto do UNICEF contra a Covid-19 na Amazônia e no
Semiárido: https://bit.ly/3bSNNck
Unifesp retifica Processo Seletivo com vagas na área da saúde: https://bit.ly/3vpCWy4
VAGAS DE EMPREGO
PAT de Jacareí oferece 17 vagas de emprego nesta terça-feira: https://bit.ly/3fpT6lP
Cidades do centro-oeste paulista abrem semana com mais de 400 vagas de trabalho
abertas: https://glo.bo/3wz2RUc
Programa Mais Empregos oferece 3.049 vagas de trabalho em 21 municípios de Goiás:
https://bit.ly/3wz2TLO

