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 quarta-feira, 16/06. 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

💊💉

Manipulação de medicamentos
https://bit.ly/3gyl4uQ
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Rádio News Farma
Podcast: doação de sangue, Dia do
http://www.newsfarma.org.br/cff/jw.php?id=50797
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS
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Covid-19:

As taxas de cesarianas continuam a aumentar, em meio a crescentes desigualdades no
acesso: OMS: https://bit.ly/2Sx16c4
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS
Inscrições Abertas: Projeto Integra vai realizar formação, simpósio e construir rede de
defensores do SUS: https://bit.ly/35Gt4oJ
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS
1ª Mostra Virtual de experiências bem-sucedidas em Vigilância em Saúde – ConViVS:
https://bit.ly/3pYLGJP
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DA SAÚDE - CONASEMS
Controle do Aedes aegypti: prevenir é a melhor solução: https://bit.ly/3gx6fIM
1ª Mostra Virtual de experiências bem-sucedidas em Vigilância em Saúde – ConViVS:
https://bit.ly/3gvvIDT
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ
Vacina AstraZeneca tem 92% de efetividade contra hospitalização pela variante Delta:
https://bit.ly/3iOgrQa
Fio-Câncer promove encontro temático sobre Covid-19 e o paciente oncológico:
https://bit.ly/2S2KZm5

Parceria entre Fiocruz Brasília e Anvisa fortalece tomada de decisões com base na ciência:
https://bit.ly/35u5pYu
Bancos de sangue estão com estoque baixo na pandemia: https://bit.ly/3xm5JnK
Estudo com vacina BCG investiga resposta imune à Covid-19: https://bit.ly/3cPbvqa
CoronaFatos - Especial: Comunicação e Covid-19: https://bit.ly/3pYE2iD
CÂMARA DOS DEPUTADOS
Câmara aprova urgência para projeto que permite uso alternativo de medicamentos pelo
SUS; acompanhe: https://bit.ly/3xuZLRx
Congresso se ilumina de verde e vermelho pelo Dia de Conscientização das Amiloidoses:
https://bit.ly/2SDzmlW
Aprovada urgência para projeto que suspende metas de entidades com o SUS:
https://bit.ly/3gBgAFb
SENADO FEDERAL
Dia do Orgulho Autista é comemorado nesta sexta-feira: https://bit.ly/3vxo14m
Aprovado projeto que
https://bit.ly/2Sw6jAV
NOTÍCIAS GERAIS
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Como atender a estratégia
https://bit.ly/3gFOcQO
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Farmácias ampliam atendimento com serviços clínicos: https://bit.ly/3iMZsOe
Venda de álcool em gel diminui até 59,5% nas farmácias: https://bit.ly/3guBmGg
Suspeito é preso no RN por comércio clandestino de remédio usado em casos graves de
Covid: https://glo.bo/3wsnxxD
Farmácias parceiras retomam aplicação da segunda dose da vacina da Pfizer em Porto
Alegre: https://bit.ly/2SEj0cL
Venda de álcool em gel diminui no mercado farmacêutico em 2021: https://bit.ly/35saD6R
Durante inspeção CMS encontra medicamentos vencidos na Central de Abastecimento
Farmacêutico e Divisão Técnica: https://glo.bo/3gFAHAM
Live: Cannabis medicinal e o farmacêutico: https://bit.ly/3wyCG0f

VAGAS DE EMPREGO
Concurso do Exército abre prazo para oficial e capelão; veja como se inscrever:
https://bit.ly/3q3YqyW
37 empresas abrem vagas de emprego e estágio no ES; veja a lista: https://bit.ly/3wyIirB
Quase 210 vagas de empregos são oferecidas nesta quarta-feira em Umuarama:
https://bit.ly/3xsKL6Y

