
Olá Farmacêuticos, boa tarde!

💻📱 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
terça-feira, 20/07. 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

O CFF Regulamentou. Você pode: https://bit.ly/3kJz20N

Rádio News Farma

Confira novas vagas divulgadas neste início de semana:
http://www.newsfarma.org.br/cff/jw.php?id=50874

LiveCFF: perícia criminal é o tema do encontro desta quarta (21):
http://www.newsfarma.org.br/cff/jw.php?id=50875
-
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS

Ministério da Saúde realiza webinário sobre Pandemia e Telecuidado no Brasil:
https://bit.ly/2UtTZ4Z

Ministério da Saúde promove série de webinários sobre o combate às Hepatites; veja
programação: https://bit.ly/3iwRtTC

Sesai inaugura primeira Unidade Básica de Saúde Indígena no distrito sanitário Alto Rio
Juruá (AC): https://bit.ly/2Tn56Mr
-
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA

Transporte interestadual de sangue e componentes: mudança nas petições:
https://bit.ly/3Bo78ND

Anvisa recebe pedido de uso emergencial do medicamento Sotrovimabe:
https://bit.ly/3rlHggR

Cuidado com as ‘fake news’ sobre vacinas contra Covid-19: https://bit.ly/3xVlJ0H
-
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CNS

Capacitação para Ações de Integração da Vigilância para Sarampo e Rubéola:
https://bit.ly/3zijWTT
-
CÂMARA DOS DEPUTADOS
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Congresso recebe iluminação amarela em apoio à campanha de conscientização sobre as
hepatites virais: https://bit.ly/36MfLmT

Projeto reserva verbas para compra de medicamentos de alto custo: https://bit.ly/3ezMIY8
-
NOTÍCIAS GERAIS

Adolescente que teve orelha deformada após procedimento não autorizado pelos pais deve
ser indenizada: https://bit.ly/3isNKpX

Agentes Populares de Saúde contribuem com atendimento à saúde mental em Curitiba e
Região: https://bit.ly/3hPeh1M

Designer cria 1º teste de gravidez de farmácia para mulheres cegas: https://bit.ly/3kyyivg

Pílula Farmacêutica #78: Prática de receita combinada fere direito à informação sobre
medicamento: https://bit.ly/3hS40C3

O vício em medicamentos: como está a sua relação com remédios durante a pandemia?:
https://bit.ly/2UngOr9

Farmacêuticos têm direito a valorização profissional na pandemia: https://bit.ly/3kBuVUn
-
VAGAS DE EMPREGO

Hospitais ofertam vagas de emprego em sete cidades no Pará: https://glo.bo/3rs65HN

Prefeitura de Divinópolis divulga lista com convocação de 12 profissionais da área de
saúde: https://glo.bo/3isTpMJ

Oportunidade: https://bit.ly/3eAHxr6

Há vagas: confira mais de 2 mil oportunidades no mercado de trabalho: https://bit.ly/3iz8YTh
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