Olá Farmacêuticos, boa tarde!

💻📱 Aqui esta é sua dose diária de notícias. Confiram mais um boletim de notícias

do CFF sobre os assuntos da saúde e setor farmacêutico que estão repercutindo
nesta segunda-feira, 02/08. 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

💊💉

CFF realiza Reunião Plenária em Belo Horizonte: https://bit.ly/3Cag49B
Guia instrui farmacêuticos no atendimento à comunidade LGBTQIA+: https://bit.ly/3xjuYGU
CFF adota medidas para proteger a atuação do farmacêutico no gerenciamento de RSS:
https://bit.ly/3fFBYZ1
Vendas
de
medicamentos
https://bit.ly/3rMhCC9

para

depressão

aumentaram

13%

este

ano:

Categoria Farmacêutica terá novo Código de Ética: https://bit.ly/2Vt2Aov
Em defesa do DAF como estrutura essencial ao acesso e ao uso racional de medicamentos
no Brasil: https://bit.ly/3ik39Kq
Acesso a vacinas pode ter influenciado baixa nas vendas do kit covid: https://bit.ly/3ykw1rD
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS
Sancionada lei que prioriza gestantes, puérperas e lactantes na imunização contra a
Covid-19: https://bit.ly/3xdMLPS
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA
Anvisa recebe pedido
https://bit.ly/2WQCkW9

para

autorização

de

estudo

da

vacina

da

UFMG:

Agosto Dourado e incentivo à amamentação: fique por dentro: https://bit.ly/3ynSOTw
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS
Inscreva-se na Mostra Nacional de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde em Tempos
de Pandemia. Inscrições até 30 de agosto!: https://bit.ly/2WDqRsC
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS
NOTA PÚBLICA: CNS repudia possível extinção do Departamento de Assistência
Farmacêutica do Ministério da Saúde: https://bit.ly/3xmngfj

CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SAÚDE - CONASEMS
Curso de Extensão ImunizaSUS : “Covid-19 na Atenção Básica: o que mais podemos
fazer?” é o tema da aula magna desta segunda (02): https://bit.ly/37kgHiA
Hubcovid: Live “Comunicação e Processo de Trabalho nas Ações de Imunização”:
https://bit.ly/3jl3A6K
CÂMARA DOS DEPUTADOS
MP prorroga vigência de medidas excepcionais durante a pandemia: https://bit.ly/37u9Xz7
SENADO FEDERAL
Senado volta a apreciar projeto que facilita quebra de patentes de vacinas e remédios:
https://bit.ly/37hN5mi
Lei suspende metas de prestador de serviço ao SUS pela pandemia: https://bit.ly/3xkLCpQ
NOTÍCIAS GERAIS
Guia instrui cuidado farmacêutico para comunidade LGBTQIA+: https://bit.ly/2VtqEHR
CFF se posiciona em defesa do DAF como estrutura essencial ao acesso e ao uso racional
de medicamentos: https://bit.ly/37gNSUw
Ex-secretária de Saúde de Cuiabá será ouvida na CPI dos Medicamentos sobre remédios
vencidos: https://glo.bo/3foioAa
CPI dos Medicamento retoma oitivas em Cuiabá; ex-secretária e farmacêutico depõem:
https://bit.ly/3rO66Gc
VAGAS DE EMPREGO
Região de Campinas inicia semana com 858 vagas de emprego abertas; veja como se
candidatar: https://glo.bo/3yxUREF
Estágio e Trainee: Creditas
https://bit.ly/3ymcDKD

abre inscrições; veja mais empresas com vagas:

Luandre e Good Service abrem vagas de empregos em Osasco 02/08: https://bit.ly/3je8B0P
Sine divulga vagas de emprego disponíveis na região: https://bit.ly/3je8CSr

