
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
segunda-feira, 28/06. 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

CFF terá Grupo de Trabalho sobre MIPs: https://bit.ly/3h2nhjD

CFF reafirma defesa da Assistência Farmacêutica pública: https://bit.ly/3x6Xht8
-
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS

Ministério da Saúde abre inscrições para curso sobre prevenção ao suicídio:
https://bit.ly/2SvVHli

Saiba tudo sobre a importância da vacinação da gripe: https://bit.ly/3qv41hM
-
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA

Evento adverso: o que a Anvisa faz com a sua notificação: https://bit.ly/3qyY2Zb

Covid-19: Anvisa discute conteúdo técnico para serviços de saúde: https://bit.ly/3jnGbmw

Covid-19: orientações sobre análise de petições de pesquisa clínica: https://bit.ly/2Ti3nrR

Nota: esclarecimento sobre reuniões da Anvisa com laboratórios: https://bit.ly/3jrEapt

Anvisa altera códigos de petições de medicamentos sintéticos: https://bit.ly/2UahZJI
-
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS

INSCRIÇÕES PRORROGADAS: Ser Gestor SUS!: https://bit.ly/3qvNZEp
-
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SAÚDE - CONASEMS

Selo “Atenção Primária de Qualidade” reconhece iniciativa de 225 municípios brasileiros:
https://bit.ly/3dmX3X0
-
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ

Seminário internacional celebra 100 anos da vacina BCG (8 e 9/7): https://bit.ly/2SvWDpM
-
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS
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O futuro que esperamos: saúde da mulher e igualdade de gênero: https://bit.ly/3x2CGWR

A OMS publica o primeiro relatório global sobre Inteligência Artificial (IA) na saúde e seis
princípios orientadores para a sua concepção e uso: https://bit.ly/3qDVMA3
-
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Comissão discute inclusão de lactantes no plano nacional de imunização; assista:
https://bit.ly/3y3z9rq

Congresso recebe projeção pelo Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+:
https://bit.ly/3qy3bRB
-
NOTÍCIAS GERAIS

Chega ao fim fase 1 da implementação do sistema de logística reversa de medicamentos:
https://bit.ly/3gYELxo

Venda de ivermectina, remédio ineficaz contra Covid, aumenta 1.600% durante pandemia
em Brasília: https://glo.bo/3gXX0TA

Vendas de ivermectina subiram mais de 900% e de sulfato de hidroxicloroquina 306% em
MT: https://glo.bo/3h1Hp5p
-
VAGAS DE EMPREGO

Rede de farmácias oferece 30 vagas de emprego em Porto Alegre e região:
https://bit.ly/3y2RNzv

Confira as 28 vagas de emprego disponíveis para o Agreste e Sertão de Pernambuco:
https://glo.bo/3h8IOGc

Oportunidade de emprego; confira as ofertas para esta semana na RMVale:
https://bit.ly/3A4CwA2

Oportunidade: https://bit.ly/3h2fLFy
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