
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 segunda-feira, 09/08. 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

Estudo coordenado por farmacêutico norteou enfrentamento à Covid-19 no Maranhão:
https://bit.ly/3s4uWSf

CFF rechaça tentativa de cercear atuação do farmacêutico na citopatologia clínica:
https://bit.ly/2U8z07I
-
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS

PrevCOV: começa mais uma etapa da pesquisa com novas coletas de amostras:
https://bit.ly/3s1DFES
-
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA

Importação de padrão de referência terá nova forma de peticionamento:
https://bit.ly/3CwBnCq

Anvisa recebe pedido para autorização de estudo de vacina da UFRJ: https://bit.ly/3jH1Wfx

Webinar orienta sobre como acessar dados da farmacovigilância: https://bit.ly/3CvXfxY
-
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS

“Exigir a transparência é fundamental”, diz Jarbas Barbosa sobre monopólio e lucro
exorbitante da indústria de medicamentos: https://bit.ly/2Xdte5S
-
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ

Seminário debate as infecções fúngicas em pacientes com Covid-19: https://bit.ly/3CvUYTs
-
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Comissão debate importância das plantas medicinais e criação de data comemorativa:
https://bit.ly/3jxtNyU
-
SENADO FEDERAL

CPI ouve empresário que vendeu 1.105% a mais de ivermectina durante pandemia:
https://bit.ly/3fKJUrC
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-
NOTÍCIAS GERAIS

Mulheres podem fazer denúncias de violência em farmácias e mercados:
https://bit.ly/3iAQd37

Anvisa decide multar farmacêuticas que estão praticando sobrepreço em remédios:
https://bit.ly/2VzTCWJ

Anvisa aplicou R$ 148 milhões em multas sobre medicamentos em um ano:
https://bit.ly/37xid0Z

Venda de ‘kit Covid’ dispara nos 15 primeiros meses de pandemia no Brasil:
https://bit.ly/3lSumWZ

Conselho Regional do Pará terá interventor até novembro: https://bit.ly/2U2GGrU

Justiça dá a farmácia possibilidade de uso do crédito do ICMS restituído:
https://bit.ly/37umT7T
-
VAGAS DE EMPREGO

SineBahia oferece vagas de emprego em cidades do interior do estado; veja lista:
https://glo.bo/2VG8rae

Veja as vagas de emprego disponíveis no Vale do Taquari: https://bit.ly/3fMldLD

SineBahia anuncia novas vagas em todo o estado: https://bit.ly/3jCXajd

Região de Campinas inicia semana com 1.019 vagas de emprego em 14 cidades:
https://glo.bo/2X6HZqV

Oportunidade: Ribeirão Preto e região têm 573 vagas de emprego: https://bit.ly/3m1f81Z

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