
Olá Farmacêuticos, boa tarde!

💻📱 Aqui esta é sua dose diária de informações. Confiram mais um boletim de
notícias do CFF sobre os assuntos da saúde e setor farmacêutico que estão
repercutindo nesta quarta-feira, 11/08. 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

Rádio News Farma

Podcast CFF: dia da Farmácia, inteligência artificial e mais!:
http://www.newsfarma.org.br/cff/jw.php?id=50924
-
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA

Adiado webinar da Anvisa sobre acesso a dados da farmacovigilância: https://bit.ly/3yDxqd2

Participe da elaboração das perguntas e respostas sobre o Guia 24/2019:
https://bit.ly/2VInJeD

Anvisa autoriza uso emergencial de novo medicamento para Covid-19: https://bit.ly/3xExxUr

Anvisa promove webinar sobre gestão de planejamento estratégico: https://bit.ly/2VOpyqg
-
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS

Queiroga participa de inauguração de Unidade Básica de Saúde no DF:
https://bit.ly/37BWp4m

Em lançamento de campanha sobre obesidade infantil, Ministério da Saúde anuncia R$ 90
milhões para prevenção da doença: https://bit.ly/37yleyb
-
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS

Fiocruz promove webinário sobre o futuro da atenção ao câncer e o impacto da Covid-19 no
rastreamento de novos casos e tratamento: https://bit.ly/3lZQ4s9
-
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS

Participantes de comissão geral destacam papel do SUS no enfrentamento da crise
sanitária: https://bit.ly/3ADllVR

NOTA PÚBLICA: CNS mantém Resolução nº 617/2019, documento que contém
deliberações da 16ª Conferência Nacional de Saúde (8ª+8): https://bit.ly/37BY61I
-
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ
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Fiocruz debate na Câmara o papel do SUS em crises sanitárias: https://bit.ly/3s7upz7
-
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Congresso recebe iluminação lilás em apoio à campanha pelo fim da violência contra
mulheres: https://bit.ly/3jOXIT8
-
SENADO FEDERAL

Projeto que facilita quebra de patentes de vacinas e remédios volta à pauta nesta quarta:
https://bit.ly/3lVQorx
-
NOTÍCIAS GERAIS

CPI ouve diretor de laboratório que lucrou com a ivermectina. Assista:
https://bit.ly/37OGm3z

Medicamentos gratuitos: saiba quem pode participar e como funcionará o serviço em Novo
Hamburgo: https://bit.ly/3fWbcLP

AO VIVO: CPI ouve Jailton Batista, diretor de empresa produtora de ivermectina:
https://bit.ly/3yFPL9k

Farmacêutico admite “crescimento de 600%” com ivermectina e diz que vendeu para
governos: https://bit.ly/3m268JA
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