
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 terça-feira, 15/06. 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

Brasil institui o Dia Nacional do Laboratório Clínico: https://bit.ly/3pVtEbn

Rádio News Farma

Projeto institui 14 de Junho como Dia do Laboratório Clínico:
http://www.newsfarma.org.br/cff/facebook.php?id=50790
-
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS

Capacitação do SUS prepara profissionais da saúde para atendimento a idosos:
https://bit.ly/3zr0B3I

Com novo layout, LocalizaSUS mostra andamento da vacinação contra Covid-19:
https://bit.ly/2Svyjoe

Inscrições em projeto para redução de infecções hospitalares começam nesta quarta (16):
https://bit.ly/3pYLbiE
-
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA

Anvisa orienta sobre controle e prevenção de infecções fúngicas: https://bit.ly/3vpkW6d
-
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS

Recomendações atualizadas para o uso de vacinas Pfizer – BioNTech, Moderna e Janssen
contra COVID-19: https://bit.ly/2TwKz7V
-
ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DA SAÚDE - OPAS

Diretora da OPAS parabeniza jovens por liderarem os esforços para repor o estoque de
sangue em meio à pandemia de COVID-19: https://bit.ly/3iIdD6Y
-
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS - ONU

"Doe sangue e mantenha o mundo pulsando", reforçam OMS e OPAS:
https://bit.ly/35q9Ovw
-
CÂMARA DOS DEPUTADOS
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Câmara aprova projeto que autoriza fábricas de vacinas veterinárias a produzirem vacinas
contra Covid-19: https://bit.ly/3wxdJCo

Audiência discute desenvolvimento de vacinas nacionais contra a Covid-19; acompanhe:
https://bit.ly/3wtfFMv
-
SENADO FEDERAL

Campêlo confirma reunião com Mayra Pinheiro sobre tratamento precoce e TrateCov:
https://bit.ly/3pUFWAA

Associação Médica do Amazonas perde ação contra Resolução 585/2013 do CFF:
https://bit.ly/3cJxxuJ
-
NOTÍCIAS GERAIS

Pílula Farmacêutica #73: Remédios para emagrecer só podem ser usados com
acompanhamento médico: https://bit.ly/3ws9gBa

Dono de farmácia é preso por venda de remédios sem autorização: https://bit.ly/3gDZXqP

Venda de álcool em gel diminui no mercado farmacêutico em 2021, aponta Farmácias APP:
https://bit.ly/3wxFn2q

Projeto de Lei garante farmacêuticos nas unidades de saúde de Cuiabá:
https://bit.ly/3gwvRpk

Farmácias ampliam atendimento com serviços clínicos: https://bit.ly/3vrbD5N

Vendas de medicamentos para aumentar imunidade crescem nas farmácias de
manipulação: https://bit.ly/3cLP70Z
-
VAGAS DE EMPREGO

Centro-oeste paulista tem mais de 400 vagas de emprego abertas: https://glo.bo/3zrZq41

Unimed Litoral tem vagas para enfermeiros, fisioterapeuta, farmacêutico hospitalar,
fonoaudiólogo e outros profissionais: https://bit.ly/3zukNSs
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