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 sexta-feira, 06/08. 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

💊💉

Inteligência artificial auxilia trabalho do farmacêutico clínico: https://bit.ly/3xysDYS
Os
riscos
da
suplementação
alimentar
http://www.newsfarma.org.br/cff/jw.php?id=50916
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS
Aleitamento materno:
https://bit.ly/3yu0Udd
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“Vacinação em massa, álcool gel e máscara são caminho para fim da pandemia”, diz
secretário-executivo do Ministério da Saúde: https://bit.ly/2VzlCdd
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA
Webinar: curso EaD - Boas Práticas de Fabricação de Produtos para a Saúde:
https://bit.ly/3iqJRmM
SCMED aplica quase 150 milhões de reais em multas: número é 400% superior em relação
aos anos anteriores: https://bit.ly/3xs3Rty
Anvisa apresenta um panorama das vacinas e medicamentos contra a Covid-19:
https://bit.ly/3s2XwU7
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS
Atividades em defesa da vida, do SUS e da Democracia marcam o Dia Nacional da Saúde:
https://bit.ly/3CobTqN
Por dentro do CNS: Comissão Intersetorial de Vigilância em Saúde: https://bit.ly/3s6HWXO
Frente pela Vida e CNS entregam Manifesto em Defesa da Vida, do SUS e da Democracia
à CPI da Covid-19: https://bit.ly/3rYEeiM
Recomendação do CNS pede prorrogação dos prazos de atuação de médicos no Programa
Mais Médicos: https://bit.ly/3CrsXfB
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CONASS

UNA-SUS/UFG lança nova oferta do curso sobre Trajetória da Saúde Digital no Brasil:
https://bit.ly/37qMaQs
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SAÚDE - CONASEMS
Inscrições abertas: cursos sobre assistência farmacêutica na AB para profissionais de nível
superior, técnico e médio: https://bit.ly/2TYr0WG
CÂMARA DOS DEPUTADOS
Comissão debate importância das plantas medicinais e criação de data comemorativa:
https://bit.ly/3irOEEo
Lei Maria da Penha completa 15 anos; quase 200 propostas em análise na Câmara visam
alterá-la: https://bit.ly/3s6aHDR
Iluminação do Congresso chama atenção para Dia da Pessoa com Atrofia Muscular
Espinhal: https://bit.ly/3CniKku
SENADO FEDERAL
Dia de Controle do Colesterol: médico explica por que é importante prevenir:
https://bit.ly/37ptT63
Cannabis medicinal: realidade à espera de regulamentação: https://bit.ly/3it2431
Projeto cria sistema para controle da distribuição e estoque de medicamentos:
https://bit.ly/3it2Flh
NOTÍCIAS GERAIS
Abelardo Santos amplia o serviço de farmácia no primeiro semestre de 2021:
https://bit.ly/3s2w4WO
Projeto Telecuidado Farmacêutico está entre os finalistas do Concurso Inovação no Setor
Público: https://bit.ly/3AiD8kN
Tandara testou positivo para anabolizante, diz agência antidoping: https://bit.ly/3yu7oZr
Polícia multa e interdita farmácias que atuavam de maneira irregular em SG:
https://bit.ly/3yvYScC
VAGAS DE EMPREGO
Com investimentos de R$ 300 milhões e novos 700 empregos, nova fábrica será aberta em
Minas Gerais: https://bit.ly/2WY7nix

Sine divulga mais de
https://bit.ly/3CoHwkd
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Oportunidade: https://bit.ly/3itdtzN
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