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, 09/06. 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

💊💉

Profissão farmacêutica é beneficiada em mais uma decisão judicial: https://bit.ly/3pOOMQF
Rádio News Farma
Podcast:
farmácias
com
manipulação,
http://www.newsfarma.org.br/cff/jw.php?id=50775
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS

tosse

e

erros

de

vacinação:

Conheça a força do PNI e a importância da vacinação para o enfrentamento de doenças:
https://bit.ly/3csilSA
Ministério da Saúde reforça importância da vacinação contra a gripe durante a pandemia:
https://bit.ly/3g4CobU
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA
Aprovada isenção temporária de bulas de medicamentos usados em hospitais:
https://bit.ly/2TUdhjn
Covaxin: Anvisa publica Certificação de Boas Práticas de Fabricação: https://bit.ly/2TgwlYR
Acompanhe a 11ª Reunião Pública da Dicol: https://bit.ly/353ed78
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS
Conheça a força do PNI e a importância da vacinação para o enfrentamento de doenças:
https://bit.ly/2ThnBBr
Saúde elabora recomendações para cuidados de gestantes e puérperas com a Covid-19:
https://bit.ly/2TLmlqA
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SAÚDE - CONASEMS
Profissional de saúde: acompanhe no dia 11/06, às 14:30h, live sobre síndrome pós-covid:
https://bit.ly/3zoxG0n
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ

A Semana Mundial do Meio Ambiente é o tema da Sala de Convidados. Quinta-feira (10/6),
às 11h, ao vivo, no Canal Saúde: https://bit.ly/3crDNH1
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS - ONU
Estados-membros da ONU se comprometem a evitar 1,7 milhão de mortes relacionadas à
AIDS até 2030: https://bit.ly/2TgxmjD
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS
Questões do Conselho de Economia da Saúde para Todos sobre inovação equitativa em
saúde: https://bit.ly/3ghycnY
Registrar a resposta ao apelo da OMS para relatórios de vigilância de resistência
antimicrobiana em 2020: https://bit.ly/355Af9y
CÂMARA DOS DEPUTADOS
Proposta exige retenção de receita para venda de descongestionantes nasais:
https://bit.ly/2TVcA9x
SENADO FEDERAL
Senado pode votar
https://bit.ly/3pCqRna
NOTÍCIAS GERAIS

projeto

para

monitoramento

de

qualidade

de

remédios:

Consulta pública que avalia tratamento da Bayer para hemofilia A no Brasil é aberta:
https://bit.ly/3zpUTiG
Faculdade
Multivix
https://bit.ly/3pDXXDp

inaugura

Centro

de

Informações

sobre

Medicamentos:

Farmacêutico que tentou estragar vacinas contra Covid nos EUA é condenado a 3 anos de
prisão: https://glo.bo/3pEgvDa
Webinar na Câmara
https://bit.ly/3cxrl8Z

Ítalo-Brasileira

destaca

polo

farmacêutico

do

Paraná:

Evento inédito debate o novo e-commerce no canal farma: https://bit.ly/3pAZvha
"Dados captados por farmácia são os que mais me preocupam"; entenda o risco:
https://bit.ly/2SgFPmO
Curitiba inicia vacinação dos atendentes de farmácias: https://bit.ly/3zemkMe

Pesquisa revela aumento
https://bit.ly/2RI2hVA

de

8%

no consumo de medicamentos manipulados:

Amoxicilina: o que é, para que serve e quais os efeitos colaterais: https://bit.ly/3zaBEcR
Pandemia tem aumento
https://bit.ly/2SmV0L5

nas

vendas

de

medicamentos

manipulados

em

MS:

Barueri Integra Equipe Estadual Que Formula As Normas Para Fracionamento De
Remédios: https://bit.ly/3pAWk9v
Covid-19: Estado deverá manter estoque mínimo de medicamento para pacientes do HCC
em estado grave: https://bit.ly/3gkMJ2c
VAGAS DE EMPREGO
Aeronáutica abre concursos para cerca de 900 vagas de oficiais temporários:
https://glo.bo/3561jpe
Programa oferece 2.728
https://bit.ly/3vbNHmK

vagas

de

emprego

em

21

municípios

em

Goiás:

Minas Gerais receberá uma nova indústria farmacêutica que promete gerar 700 vagas de
emprego para moradores da região: https://bit.ly/353kRu6
Processo seletivo abre inscrições para contratar 55 profissionais da saúde no oeste do
Paraná: https://glo.bo/357EIZc
Concurso Público do CRF - MA oferta vagas para assistente administrativo e farmacêutico
fiscal: https://bit.ly/3pzM01q

