
Boa tarde, conselheiros de Farmácia!

💻📱 Aqui está a 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 quinta-feira, 13/05. 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

Lei determina afastamento de grávidas do trabalho presencial na pandemia:
https://bit.ly/2QihlbK

Prossegue na Câmara dos Deputados, desde o dia 28/04, a tramitação do Projeto de Lei
1559/2021, o qual propõe ajuste sobre o piso salarial do farmacêutico em âmbito nacional,
pleiteando o valor de R$ 6,5 mil: https://bit.ly/2Qe9UCe
-
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS

Mais 628 mil doses da Pfizer chegam ao Brasil: https://bit.ly/3bkaztl

Saúde e Ministério Público debatem incorporação de tecnologias no SUS:
https://bit.ly/3ho88Kc

Tecnologias para tratamento da Covid-19 são pauta de Reunião Extraodinária da Conitec:
https://bit.ly/3uJ527a
-
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA

Guia orienta sobre solicitação de uso emergencial de medicamentos: https://bit.ly/3hkVImh

Hospitais de campanha: novos formulários para cadastro e EAG: https://bit.ly/33E9s3x

Anvisa aprova o uso emergencial de mais uma associação de anticorpos contra o novo
coronavírus: https://bit.ly/3ognd1S

Webinar: entenda como funciona a Corregedoria da Anvisa: https://bit.ly/3hkPFhl

Antecipada a 8ª Reunião Extraordinária da Diretoria Colegiada: https://bit.ly/2SIXbIF

Divulgado Relatório Anual da Ouvidoria: https://bit.ly/3od9YPi

Anvisa prorroga regras para importação de dispositivos e medicamentos:
https://bit.ly/2SIXfYV
-
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS
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CNS, Fiocruz e ENF vão selecionar lideranças sociais para construir rede de mobilizadores
da Saúde Pública e integrar políticas: https://bit.ly/3eGKxCu
-
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SAÚDE - CONASEMS

Conasems Convida: primeiro webinário da série conta com a presença do presidente do
Senado: https://bit.ly/3eGnKqy
-
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS

Sesap desenvolve ações de apoio à Atenção Primária e Vigilância em Saúde no combate à
pandemia: https://bit.ly/3blt6Fp
-
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ

USP oferece 600 vagas para meninas mergulharem no universo científico:
https://bit.ly/3hp0eA0

Rede BLH celebra o Dia Mundial de Doação de Leite Humano com fórum internacional:
https://bit.ly/3ocBTPv

Pesquisadores alertam que nova explosão de casos seria crítica: https://bit.ly/3tEvKws
-
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Comissão discute com especialistas a situação de pessoas com fibromialgia:
https://bit.ly/3y6QMat

Subcomissão analisa ampliação de triagem neonatal para identificar doenças raras:
https://bit.ly/3ogtwSJ

Lei garante trabalho remoto para gestante durante pandemia: https://bit.ly/3hoh2r5

Câmara discute produção de novas terapias e insumos no combate à Covid:
https://bit.ly/3bmZKXk
-
SENADO FEDERAL

Representante da Pfizer confirma: governo não respondeu ofertas feitas em agosto de
2020: https://bit.ly/33Dtvix

Carlos Bolsonaro esteve em reunião no Planalto sobre aquisição de vacinas da Pfizer:
https://bit.ly/3tOJyEG

Pfizer confirma que ofereceu 100 milhões de doses da vacina a partir de agosto:
https://bit.ly/3hpi85Y
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CPI da Pandemia: veja novas convocações e pedidos de informação aprovados:
https://bit.ly/3hpjhtW

Volta ao Senado criação da Semana Escolar de Combate à Violência Contra a Mulher:
https://bit.ly/3uMNA1B

CPI pode quebrar sigilo e reconvocar Fabio Wajngarten para acareação com jornalista:
https://bit.ly/3hpjnBO

CPI vai investigar disseminação de fake news e suposta 'guerra biológica':
https://bit.ly/2RP0bD5

Médicas defensoras da cloroquina para tratar covid vão falar à CPI: https://bit.ly/3y8Kt6a
-
NOTÍCIAS GERAIS

Startup de Ribeirão Preto trabalha no desenvolvimento de vacina oral contra a covid-19:
https://bit.ly/3y6UKQp

Anvisa autoriza uso emergencial de medicamento com anticorpos monoclonais para tratar
Covid: https://glo.bo/3uLGx9y

Produção da Coronavac será paralisada pelo Butantan nesta sexta-feira por falta de
matéria-prima: https://glo.bo/33GKZdM

STF derruba patentes farmacêuticas com prazos prorrogados: https://bit.ly/3olwB47

STF derruba extensões automáticas de patentes nos setores de saúde e farmácia a partir
desta quarta (12): https://glo.bo/3fgIc0b

Procon: diferença nos preços de remédios supera 600% em farmácias e drogarias de Natal:
https://bit.ly/3eGPLy6

Casal morre de covid-19 com uma semana de diferença em Teresina: https://bit.ly/3fj0ygX
-
VAGAS DE EMPREGO

Cidades do Tocantins abrem mais de 30 vagas de emprego para profissionais de saúde:
https://glo.bo/3ht8PBN

Sine Uberaba disponibiliza mais de 80 vagas de emprego nesta quarta-feira:
https://bit.ly/2RS9Ys1

Agência do Trabalhador anuncia vagas para vendedor, eletricista e recepcionista:
https://bit.ly/3blxIeH
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