Muito boa tarde, Farmacêuticos!

💻📱 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, 29/06. 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

💊💉

Campanha da OPAS/OMS quer ampliar reconhecimento aos trabalhadores da saúde:
https://bit.ly/3dqRMgZ
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CFF terá Grupo de Trabalho sobre MIPs: http://www.newsfarma.org.br/cff/jw.php?id=50825
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS
Ministério da Saúde lança o primeiro guia para promoção de atividade física no país:
https://bit.ly/3jsnCgY
Webnário sobre resistência antimicrobiana na pandemia acontece nesta terça (29):
https://bit.ly/3y1ooFK
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA
Nota: reunião sobre pesquisa clínica da vacina Butanvac: https://bit.ly/3h1N3V4
Nota: Anvisa recebe pedido de uso emergencial da vacina Covaxin: https://bit.ly/3hmmskw
Anvisa suspende importação, distribuição e comercialização de ventiladores pulmonares e
aparelhos para apneia do sono da Philips: https://bit.ly/2SEMmrA
Nota: alerta sobre adulteração de frasco de vacina: https://bit.ly/3drXRK2
Anvisa encerra pedido de uso emergencial da vacina Convidecia: https://bit.ly/3w37uVR
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS
CNS debate importância da Secretaria Executiva no fortalecimento dos conselhos de saúde:
https://bit.ly/3hmaCXA

Papo CNS passa a integrar a grade de programação do Conselho: https://bit.ly/2SC1Xbp
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS
Nota: alerta sobre adulteração de frasco de vacina: https://bit.ly/364DApT
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SAÚDE - CONASEMS
“Drive Fluvial” é uma das estratégias
https://bit.ly/3x5pGQh
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ
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O que são mutações, linhagens, cepas e variantes?: https://bit.ly/3y6bgPY
Sequenciamento genômico: no rastro do vírus: https://bit.ly/360fXi7
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS - ONU
Pessoas em movimento que vivem com HIV devem ter acesso a vacinas contra a
COVID-19: https://bit.ly/3xjdL1r
COVID-19: variante ameaça mesmo países com altas taxa de vacinação, alerta OMS:
https://bit.ly/3xjdMCx
Manual inédito orienta
https://bit.ly/3w2yhlf
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TV Cultura exibirá vídeos de pesquisas realizadas na USP: https://bit.ly/3y4MGPb
Pílula Farmacêutica #75: Hormonioterapia para transgênero necessita de acompanhamento
periódico: https://bit.ly/3hgCs7P
SENADO FEDERAL
Licença compulsória de medicamentos e vacinas diminui preços e viabiliza a produção,
afirma Nelsinho Trad: https://bit.ly/3y6cXwO
NOTÍCIAS GERAIS
Uso inadequado pode transformar medicamento em veneno, informam especialistas:
https://bit.ly/3qy4gZB
Brasil debate aumento do acesso a medicamentos e outras tecnologias de saúde:
https://bit.ly/3jF3BUT

VAGAS DE EMPREGO
Novos editais sobre o processo seletivo para Farmacêutico Bioquímico são publicados:
https://bit.ly/3dKyN1d
PATs de Cubatão e Itanhaém oferecem 72 novas oportunidades de emprego:
https://glo.bo/3x9NFhg
-

