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
quarta-feira, 30/06. 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

💊💉

Prorrogado prazo para submissão da Mostra Virtual de Experiências Bem-sucedidas em
Vigilância em Saúde: https://bit.ly/3xbNhP2
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS
AVISO DE PAUTA | MINISTÉRIO DA SAÚDE: https://bit.ly/3dw667N
Ministério da Saúde incorpora mais dois tratamentos ao SUS: https://bit.ly/3w8PWYo
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA
Realizada 1ª reunião da comissão de apoio à segurança do paciente: https://bit.ly/36aHYU5
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS
Seminário ‘Amazonas em Defesa do SUS’ reúne conselheiros e lideranças sociais:
https://bit.ly/3y81M6x
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS
Guia
orientador
para
enfrentamento
da
pandemia
da
RAS:
https://www.conass.org.br/26921-2/
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SAÚDE - CONASEMS
Live: Plataforma InvestSUS Gestão – Orientações do Conasems em parceria com o FNS:
https://bit.ly/3AiWozI
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS
OMS lança lista de dispositivos médicos prioritários para o gerenciamento de doenças
cardiovasculares e diabetes: https://bit.ly/3AihLRp
Força de trabalho em saúde na série de ações COVID-19: hora de proteger. Investir. Juntos:
https://bit.ly/3qB2Mh7
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ

IFF/Fiocruz promove curso sobre aleitamento materno: https://bit.ly/3jC88ae
CÂMARA DOS DEPUTADOS
Câmara dos Deputados
https://bit.ly/3h8N0qN

lança

Observatório

Nacional

da

Mulher

na

Política:

CCJ aprova Dia Nacional de Conscientização e Enfrentamento à Fibromialgia:
https://bit.ly/3y9ksCZ
SENADO FEDERAL
Senado pode votar projeto que caracteriza crime de violência psicológica contra a mulher:
https://bit.ly/3qAhaGi
Projeto de lei prevê ações de prevenção contra suicídio para profissionais do SUS:
https://bit.ly/3ybYIXo
NOTÍCIAS GERAIS
CPI da Covid mostra aumento de 943% nas vendas de ivermectina em MT:
https://bit.ly/3dvcgoO
Mãe com ansiedade se vê menos capaz e pode reduzir tempo de aleitamento:
https://bit.ly/3670EUZ
Homem é preso após assaltar farmácia para roubar medicamento: https://bit.ly/3du9U9L
Farmácia Social leva medicamentos à população: https://bit.ly/3jt28AC
VAGAS DE EMPREGO
Mais de 400 vagas de emprego são oferecidas pela Prefeitura do Rio: https://glo.bo/3h7qi2g
Emprego: 35 vagas ofertadas nesta quarta-feira (30), no Agreste e Sertão de Pernambuco:
https://glo.bo/2UfaQb6
Rede de farmácias oferece 30 vagas de emprego em Porto Alegre e região:
https://bit.ly/3xestqs

