
Boa tarde, Farmacêuticos!

💻📱 Esta é mais uma 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, 07/06. Fiquem por dentro também das vagas de emprego para
farmacêutico. 💊💉 Fiquem sempre muito bem informados sobre os principais
assuntos da profissão.
-
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF

Farmácias com manipulação contribuem para a manutenção de empregos:
https://bit.ly/3gmpWTU

As farmácias com manipulação crescem acima da média em 7 anos: https://bit.ly/3v57xjA

Rádio News Farma

Farmácias de manipulação crescem acima da média em 7 anos:
http://www.newsfarma.org.br/cff/jw.php?id=50766

Sputnik V deve chegar em julho e estados descartam ida ao STF:
http://www.newsfarma.org.br/cff/jw.php?id=50771

Espanha reabre para turistas vacinados e Brasil fica de fora:
http://www.newsfarma.org.br/cff/jw.php?id=50773

Consulta pública avalia incluir novo tratamento para hemofilia:
http://www.newsfarma.org.br/cff/jw.php?id=50772

AIDS: Como foi a evolução dos diagnósticos nos últimos anos:
http://www.newsfarma.org.br/cff/jw.php?id=50770

Conselheiros querem impulsionar consultórios farmacêuticos:
http://www.newsfarma.org.br/cff/jw.php?id=50765

País sofre com a fome enquanto desperdiça toneladas de alimentos:
http://www.newsfarma.org.br/cff/jw.php?id=50768

Parceria permitirá 120 milhões para área de internet das coisas:
http://www.newsfarma.org.br/cff/jw.php?id=50769

Brasil lidera usa de Inteligência Artificial na América Latina:
http://www.newsfarma.org.br/cff/jw.php?id=50767
-
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS

SUS inclui novo tratamento para AME tipo II: https://bit.ly/3x4uOnf
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Fiocruz recebe no próximo sábado nova remessa de IFA: https://bit.ly/3v1bXbp

Dia Nacional do Teste do Pezinho é celebrado com ampliação de diagnóstico:
https://bit.ly/3uZ3GEK
-
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA

Anvisa seleciona consultor para desenvolver conteúdo visual e audiovisual:
https://bit.ly/3fW7n9T

Eventos marcam o Dia Mundial da Segurança dos Alimentos: https://bit.ly/3iq5O5M

Notificação extrajudicial: https://bit.ly/2SeLhq9

Nota de esclarecimento: análise do pedido de estudo da Butanvac: https://bit.ly/2S7vMAr
-
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS

Frente Pela Vida realizará 2ª Marcha virtual cobrando respostas reais à Covid-19, nesta
quarta (9/06): https://bit.ly/2T0fMQF

NOTA DE PESAR: CNS lamenta morte de Wanderley Gomes, conselheiro nacional de
Saúde, vítima da Covid-19: https://bit.ly/3gheQPW

CNS se reúne pela primeira vez com Marcelo Queiroga, ministro da Saúde, e cobra escuta
ao controle social: https://bit.ly/3vZqOV5
-
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SAÚDE - CONASEMS

Abertura do Sistema de Gerenciamento de Objetos e Propostas: https://bit.ly/3x4IoXH

Brasil passa a produzir vacina Covid-19 100% nacional: https://bit.ly/2SefrK0

1ª Mostra Virtual de experiências bem-sucedidas em Vigilância em Saúde – ConViVS:
https://bit.ly/34T2acE
-
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS

A OMS intensifica ações para melhorar a segurança alimentar e proteger as pessoas contra
doenças: https://bit.ly/3w4JNxl
-
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS - ONU

OPAS abre inscrições para mestrado e doutorado em Vigilância em Saúde para
profissionais da América do Sul: https://bit.ly/2T7yl5m
-
CÂMARA DOS DEPUTADOS
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Proposta inclui doadores de sangue entre prioridades para atendimento em bancos e
órgãos públicos: https://bit.ly/3px4U8V

Subcomissão realiza debate com trabalhadores da saúde nesta segunda-feira:
https://bit.ly/3fW4gyO

Proposta proíbe orientação sobre aborto por meio da telemedicina: https://bit.ly/3gkw3rP
-
NOTÍCIAS GERAIS

Novos gerentes assumem cargos no Colegiado Executivo do HU-UFSC:
https://bit.ly/3x2hhMN

Brasil produz mais de 15 mil toneladas de resíduos de medicamentos por ano:
https://bit.ly/3wdKt3L

Produtos farmacêuticos impactados pela pandemia: https://bit.ly/3zif5TF

Estresse pós-traumático pela covid-19 afeta, sobretudo, os profissionais da Saúde:
https://bit.ly/3ivLHmy

Brasil produz mais de 15 mil toneladas de resíduos de medicamentos por ano:
https://bit.ly/3is7HyO

Farmacêutico é demitido após substituir antibiótico por vitamina: https://bit.ly/3fVAOZN

Infarto que matou farmacêutico pode ter sido sequela da Covid-19: https://bit.ly/3pxEggf

Produtos farmacêuticos impactados pela pandemia: https://bit.ly/3wUpyT8

Covid faz sumir remédio de farmácias e grávidas contam com sorte e solidariedade:
https://bit.ly/2T2I3Gg

Justiça condena clínicas e empresárias por infecção generalizada em VG:
https://bit.ly/3ckzE7J
-
VAGAS DE EMPREGO

UnB abre inscrições de 14 seleções para professores e técnicos: https://bit.ly/3x2hvn7

PAT de Caraguatatuba está com 33 vagas de emprego nesta segunda-feira:
https://bit.ly/3x7csll

Secretaria Municipal de Trabalho e Renda oferece 452 vagas de emprego:
https://bit.ly/3ipfQnU

Biolab Farmacêutica divulga vagas de emprego em São Paulo: https://bit.ly/34WbCMp
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Conselho de secretarias divulga 43 vagas para profissionais da saúde em municípios do
Tocantins: https://glo.bo/3v2tCiN

Inscrições no concurso da Prefeitura de Cacimba de Dentro, PB, são reabertas:
https://glo.bo/2ShWWV1

Oportunidade: https://bit.ly/3g16Q6C

https://glo.bo/3v2tCiN
https://glo.bo/2ShWWV1
https://bit.ly/3g16Q6C

