Muito boa tarde, Farmacêuticos!

💻📱 Esta é 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, 01/07. 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
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Vacina BCG completa 44 anos de imunização da população brasileira contra a tuberculose:
https://bit.ly/3waBOya
Ministério da Saúde revoluciona saúde digital com ConecteSUS: https://bit.ly/3dykgFJ
SUS avança no tratamento de pessoas com hanseníase: https://bit.ly/2SEXgxo
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA
Anvisa atualiza alerta e informes sobre medicamentos do kit intubação: https://bit.ly/3yiPY1F
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS
Presidente do CNS defende taxação de super-ricos: https://bit.ly/3Al3ZNW
Conep aprova pesquisa para primeira vacina contra a Covid-19 totalmente brasileira:
https://bit.ly/3dy5vTo
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SAÚDE - CONASEMS

Municípios da fronteira de MS estão preparados para imunização em massa:
https://bit.ly/3hrt3u7
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ
Curso de atualização em Gestão de Dados de Pesquisa tem inscrição prorrogada:
https://bit.ly/3jxUqoV
Covid-19: Fiocruz recruta voluntários para estudo com vacinas: https://bit.ly/3hHdbnB
Especialistas da Fiocruz falam dos 100 anos da vacina BCG: https://bit.ly/2Ul0tm7
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS
Novos recursos de treinamento para ajudar os jovens a apoiarem uns aos outros durante
emergências: https://bit.ly/2TjvLtO
JORNAL DA USP
Coronavírus infecta e se replica em células das glândulas salivares: https://bit.ly/3hsQT8D
CÂMARA DOS DEPUTADOS
Deputados analisam controle da indústria de saúde: https://bit.ly/3AcBnq6
Comissão aprova ampliação da validade da receita médica em situações excepcionais:
https://bit.ly/2TirkPV
Câmara analisa projeto sobre quimioterapia de uso oral; acompanhe: https://bit.ly/3dzEe2O
SENADO FEDERAL
Centenária, vacina contra a tuberculose continua essencial: https://bit.ly/3xaGiGl
NOTÍCIAS GERAIS
Desligamentos por morte saltaram em ocupações que exigem atividade presencial, mostra
levantamento: https://glo.bo/3jyC4nL
Farmácia é interditada no dia da inauguração após promover aglomeração com 200
pessoas: https://glo.bo/3h9VG03
Ufopa inaugura Farmácia Universitária nesta sexta-feira, 02: https://bit.ly/3jya6Zn
Nota enviada à imprensa fala que as instituições “não medem esforços para disponibilizar
todos os insumos necessários aos pacientes”: https://bit.ly/2UegI4w

Em pouco mais de 2 anos, 3 mil pessoas morreram por complicações de câncer em RO:
https://glo.bo/3hc1SEw
VAGAS DE EMPREGO
UNINASSAU Redenção divulga edital para professor de Farmácia: https://bit.ly/3AjlvCk
MedLevensohn lança teste rápido inédito para farmácias: https://bit.ly/3xaXMSF
Eleições: CRF/AL convoca farmacêuticos para atualização cadastral: https://bit.ly/3qH876M
Combate às fake news nas farmácias: https://bit.ly/2TqnC6K

