Olá Farmacêuticos, boa tarde!

💻📱 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
terça-feira, 06/07. 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

💊💉

Estudo aponta transporte de medicamentos como etapa mais crítica da cadeia fria:
https://bit.ly/36fvlaD
CFF elabora propostas para consulta pública de revisão do texto da Portaria SVS/MS n.º
344/98: https://bit.ly/2THZfBt
A nova edição da revista Pharmacia Brasileira acaba de ser lançada: https://cff.org.br/revista
Rádio News Farma
MP sobre venda de medicamento acende
http://www.newsfarma.org.br/cff/jw.php?id=50837
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Inscrições para fala na audiência pública sobre tratamento medicamentoso para Covid-19
terminam nesta quarta (7): https://bit.ly/2SVi3gq
Queiroga entrega para primeira-dama cobertores arrecadados em campanha do agasalho:
https://bit.ly/2SQksJ8
Saúde amplia em 130% a Rede de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde:
https://bit.ly/2UsiL4W
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA
Anvisa participa de simpósio internacional sobre regulação: https://bit.ly/3ytyr6N
OMS lança guias sobre Boas Práticas Regulatórias e de Reliance: https://bit.ly/3xltA7v
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS
Diretriz da OMS para rastreamento e tratamento de lesões pré-câncer cervicais para
prevenção do câncer cervical: https://bit.ly/3wlFSve
-

CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS
Julho Amarelo: Papo SUS reforça a prevenção e controle das hepatites virais:
https://bit.ly/3ysxpYH
CÂMARA DOS DEPUTADOS
Aprovada urgência
https://bit.ly/3wvDWkh
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Comissão discute suspensão de atividades do conselho das pessoas com deficiência:
https://bit.ly/3hkkjqY
Câmara instala comissão especial para analisar mudanças em planos de saúde:
https://bit.ly/3hhynS0
SENADO FEDERAL
Senado recebe a cor
https://bit.ly/3hEe9AN
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Projeto com uso de fitoterápicos vai atender comunidades do município de Santarém:
https://bit.ly/2UtcwOA
Health Meds lança série de podcasts sobre Cannabis medicinal: https://bit.ly/3dP4yWK
Avança entendimento
https://bit.ly/3hhAw02
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Pílula Farmacêutica #76: Toxina em produtos agrícolas pode atrapalhar dieta saudável:
https://bit.ly/2VfNSBl
Tocantins passa de 200 mil infectados pela Covid: https://glo.bo/2Ut0SmA
Projeto com uso de fitoterápicos vai atender comunidades do município de Santarém:
https://bit.ly/3r2kOJz
VAGAS DE EMPREGO
Grupo farmacêutico oferece 100 vagas de emprego em Manaus: https://bit.ly/3yx5dUu
Prefeitura de Garibaldi recebe inscrições em processo seletivo para farmacêutico e
nutricionista: https://bit.ly/3jL4jQl
5ª Região Militar – PR abre processo seletivo: https://bit.ly/36ksM70

