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, 01/06. Fiquem por dentro também das vagas de emprego para
farmacêutico.
Fiquem sempre muito bem informados sobre os principais
assuntos da profissão.
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF

💊💉

Rádio News Farma
Podcast
47:
técnicos,
consultórios
e
http://www.newsfarma.org.br/cff/jw.php?id=50755

pós-graduação

Proposta
exige
campanhas
do
SUS
http://www.newsfarma.org.br/cff/jw.php?id=50754

no

CFF
avalia
sistema
de
cashback
http://www.newsfarma.org.br/cff/jw.php?id=50752

para

combate

à

desconto

Irregularidades
na
pós-graduação
preocupam
http://www.newsfarma.org.br/cff/jw.php?id=50751
Anvisa
autoriza
uso
de
códigos
http://www.newsfarma.org.br/cff/jw.php?id=50753

são

destaque:

automedicação:

em

anuidades:

setor

farmacêutico:

farmacêuticos

estrangeiros:

Prefeitura
de
Verdejante
(PE)
http://www.newsfarma.org.br/cff/jw.php?id=50749

retifica

UFMT
oferece
vaga
na
área
de
http://www.newsfarma.org.br/cff/jw.php?id=50748
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS

farmácia

Concurso

em

concurso

Público:

público:

Ministério da Saúde realiza webinários mensais sobre uso racional de medicamentos:
https://bit.ly/3fFLOKQ
Saúde lança Câmara Técnica para elaborar políticas públicas de redução da mortalidade
materna: https://bit.ly/3vGmNVi
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA
Anvisa avança na consolidação de suas normas: https://bit.ly/34AXDvf
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS

Comitê Covid do CNS: pesquisadores detalham estudo que aponta ação intencional do
governo para disseminar Covid-19 no Brasil: https://bit.ly/2R9lLC6
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS
Banco de Preços em Saúde tem nova forma para cadastramento: https://bit.ly/3ie9PtV
Hospital da Mulher: Governo do RN fará consulta pública a potenciais fornecedores de
equipamentos: https://bit.ly/3i9oZAw
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS
A OMS valida a vacina Sinovac COVID-19 para uso de emergência e emite recomendações
de políticas provisórias: https://bit.ly/3fVp48o
Declaração sobre a proteção dos cuidados de saúde em emergências humanitárias
complexas: https://bit.ly/3p8I73f
A OMS anuncia rótulos simples e fáceis de dizer para as variantes de interesse e
preocupação do SARS-CoV-2: https://bit.ly/3fXTKpD
ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DA SAÚDE - OPAS
OMS anuncia nomenclaturas simples e fáceis de pronunciar para variantes de interesse e
de preocupação do SARS-CoV-2: https://bit.ly/2SPx5DN
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS - ONU
OIM promove curso de espanhol para profissionais que atendem venezuelanos em Manaus:
https://bit.ly/3yT87nL
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ
Fiocruz apoia estudo de vacina tetravalente contra a gripe: https://bit.ly/34DLKEQ
Lançamento da Editora Fiocruz aborda impactos dos desastres para a saúde pública do
Brasil: https://bit.ly/3p9n8NP
CÂMARA DOS DEPUTADOS
Projeto suspende
https://bit.ly/2Tq5zx0
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Comissão discute uso de quimioterápicos orais; acompanhe: https://bit.ly/3wRbI42
Câmara recebe iluminação roxa em apoio ao Dia Mundial das Crianças Vítimas de
Agressão: https://bit.ly/3vGKoFn

Comissão discute uso de quimioterápicos orais: https://bit.ly/34Iu6zH
SENADO FEDERAL
CPI da Pandemia:
https://bit.ly/3vTTqPa
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Nise Yamaguchi destaca colaboração técnica no Ministério da Saúde: https://bit.ly/2RUt7tO
Nise Yamaguchi nega sugestão de mudança de bula da cloroquina: https://bit.ly/3wO9XnV
Nise Yamaguchi afirma que não debateu 'imunidade de rebanho' com Bolsonaro:
https://bit.ly/2SPBnLn
Não houve minuta para alterar bula da cloroquina, afirma médica Nise Yamaguchi:
https://bit.ly/3vIY96u
Médica defende cloroquina em CPI e senadores, insatisfeitos, pedem acareação:
https://bit.ly/3wTrqeX
Paim defende projeto que prevê quebra de patentes de vacinas contra covid-19:
https://bit.ly/3c9mScu
Nise Yamaguchi diz que desconhece gabinete paralelo de assessoria a Bolsonaro:
https://bit.ly/3vCcgKG
Nise Yamaguchi nega encontro particular com Bolsonaro: https://bit.ly/3wQZuIi
NOTÍCIAS GERAIS
ProDoctor Medicamentos se consolida como app referência após 800 mil downloads:
https://bit.ly/34yzFRd
Pílula Farmacêutica #71: Comprimidos sulcados só podem ser partidos com orientação
médica ou farmacêutica: https://bit.ly/3wRWrQr
O farmacêutico bioquímico e sua atuação na análise laboratorial forense na Pefoce:
https://bit.ly/3i9L2XY
Anvisa autoriza uso de códigos farmacêuticos estrangeiros: https://bit.ly/3wQHcH9
O quanto a classe farmacêutica evoluiu!: https://bit.ly/3wQwD6W
Comunidade quilombola
https://bit.ly/3vIu6LY

preserva

farmácia

centenária

com plantas do Cerrado:

Bandidos rendem funcionários de farmácia em Campo Grande e roubam produtos, dinheiro
e celulares: https://glo.bo/3ilPAuD
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Oportunidade: https://bit.ly/2RTxvt1
PAT de Caraguatatuba
https://bit.ly/3wNqqIZ
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Em busca de emprego? Confira mais de 1 mil oportunidades: https://bit.ly/3uB1TFG

