
Boa tarde, Farmacêutico!

💻📱 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 terça-feira, 08/06. 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

Mais uma ação proposta por entidades médicas reivindicando a suspensão de dispositivos
da Resolução nº 585/2013, do Conselho Federal de Farmácia (CFF): https://bit.ly/3zekxH2
-
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS

SUS fornece teste e tratamento para sífilis: https://bit.ly/2T83aXK
-
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA

Antibióticos entram na lista de importação extraordinária e temporária:
https://bit.ly/3pwVGcQ

Testes para diagnóstico de Covid-19 não atestam proteção vacinal: https://bit.ly/3iocjpK
-
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS

Novo Documento de Ação de Política destaca intervenções políticas viáveis   para abordar a
sub-representação das mulheres na liderança global de saúde e cuidados:
https://bit.ly/2TI7Qno

Reunião do grupo de desenvolvimento de diretrizes da OMS sobre as diretrizes de cuidados
pré-natais da OMS: atualização sobre as recomendações iniciais de ultrassom:
https://bit.ly/3itgCQC
-
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS

Relatório do CNS é mencionado três vezes como referência durante investigações da CPI
da Pandemia no Senado: https://bit.ly/350rgX7
-
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS

UNA-SUS/UFMG lança novo curso sobre Medicina Rural: https://bit.ly/357kzCt

Governo de Pernambuco oferta bolsas na área de saúde para estudantes da rede pública:
https://bit.ly/3pABSoV
-
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SAÚDE - CONASEMS
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Inscrições abertas: Curso de Assistência Farmacêutica na Gestão Municipal do SUS:
https://bit.ly/352vD3P
-
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Comissão tenta novamente votar projeto sobre cultivo de Cannabis para fins medicinais;
acompanhe: https://bit.ly/3w5TRpW

Comissão aprova proposta para legalizar no Brasil o cultivo de Cannabis sativa para fins
medicinais: https://bit.ly/3zg2JLM

Comissões debatem serviços de diálise pagos pelo SUS; acompanhe: https://bit.ly/3x6so7v
-
NOTÍCIAS GERAIS

Gestão da Complexidade e Criação de Valor no Mercado Farmacêutico:
https://bit.ly/3pwLK32

Concurso CRF MA: edital publicado; níveis médio e superior e R$ 6,2 mil:
https://bit.ly/3ctM1P3

Umuarama: Farmacêutico internado com Covid precisa de doações de plasma para
tratamento: https://bit.ly/2RFqfAQ

SE é escolhido para projeto piloto no sistema do CFF de averbações: https://bit.ly/3csCmIC

Governo de Goiás inicia distribuição de medicamentos de alto custo na Policlínica de Posse:
https://bit.ly/3pAmyJ9

Aumenta a procura por testes de Covid em farmácias de São Carlos: https://bit.ly/3g3GUY9
-
VAGAS DE EMPREGO

Empresas abrem mais de 1,4 mil vagas de empregos em Mato Grosso; Sinop, Sorriso e
Lucas lideram: https://bit.ly/3is4Hmc

Secretaria Municipal de Trabalho e Renda oferece 452 vagas de emprego:
https://bit.ly/3x89InS

Sine MT disponibiliza mais de 1,4 mil oportunidades de emprego nesta semana:
https://bit.ly/3z7xnXD

Programa do Estado tem quase 3 mil vagas de emprego cadastradas em Goiás:
https://bit.ly/3pAqt8P
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