
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, 04/08. 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: código de ética, vacinômetro e outros destaques:
http://www.newsfarma.org.br/cff/not/50908
-
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA

Anvisa participa da elaboração do 5º Plano de Ação do Brasil na Parceria para o Governo
Aberto: https://bit.ly/3AbwlcQ
-
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS

Seminários Estaduais sobre o Controle Social no SUS tiveram mais de 3.400 inscritos:
https://bit.ly/3A5l4KM
-
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS

Série O valor do SUS – Abertura: Atuação dos estados no combate à pandemia: uma nova
construção federativa? – Segunda, 9/8: https://bit.ly/3CevoCj

Conass Informa n. 202/2021 – Publicada a Portaria SCTIE n. 52 que torna pública a decisão
de não incorporar, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, a duloxetina para o
tratamento da dor neuropática e da fibromialgia: https://bit.ly/3fv9S2v
-
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS

Aviso público e comentários sobre novos membros do Comitê Consultivo de Validação
Global (GVAC): https://bit.ly/37ioYnt
-
SENADO FEDERAL

Dia da Campanha Educativa de Combate ao Câncer é celebrado nesta quarta:
https://bit.ly/3xoKZeS
-
NOTÍCIAS GERAIS

Farmácia Escola: usuários do SUS têm direito a medicação gratuita: https://bit.ly/2Vfdi2t
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Nota de esclarecimento sobre averbação por declaração: https://bit.ly/3xow8RF

RESOLUÇÃO DEFINE ATRIBUIÇÕES DO FARMACÊUTICO NA PRÁTICA DA MEDICINA
CHINESA: https://bit.ly/3xj6Qo0

Categoria Farmacêutica terá novo Código de Ética: https://bit.ly/3CijZ4v

Gestantes temem riscos à gravidez pela falta de medicamento que previne trombose em
Marília: https://glo.bo/3rRrHxE
-
VAGAS DE EMPREGO

Veja vagas de emprego oferecidas na região de Ribeirão Preto nesta quarta-feira (4):
https://glo.bo/3lDQNia

Simm oferece mais de 145 vagas de emprego em Salvador nesta quarta-feira; veja lista de
oportunidades: https://glo.bo/37mTDQl

Começa feira de estágio com 3 mil vagas de emprego em Goiás; saiba como participar:
https://bit.ly/3xpOXDO

Oportunidade: https://bit.ly/3xjarT2
-
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