
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, 13/07. 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

Rádio News Farma

Inverno e baixa umidade facilitam complicações respiratórios:
http://www.newsfarma.org.br/cff/jw.php?id=50855

Programa disponibiliza crédito para micro e pequenas empresas:
http://www.newsfarma.org.br/cff/jw.php?id=50850

Brasil registra 20 casos e duas mortes da variante Delta:
http://www.newsfarma.org.br/cff/jw.php?id=50851

Revista do Conselho de Farmácia aborda tecnologia para Covid-19:
http://www.newsfarma.org.br/cff/jw.php?id=50854
-
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS

Ministério da Saúde capacita profissionais que atuam na Primeira Infância:
https://bit.ly/3r87uDk
-
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA

Edital de Chamamento trata sobre o Guia ICH S12: https://bit.ly/3ebdxSg

Vacinação contra Covid-19: a importância da segunda dose: https://bit.ly/3wDFZCA
-
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SAÚDE - CONASEMS

Laboratório de Inovação: Ações do Grupo Desenvolvimento e Ação da Comissão de
Enfrentamento da Covid-19: https://bit.ly/3kgKIrA

Laboratório de Inovação: Experiência de Comunicação remota e atuante do Conselho
Estadual de Saúde de Minas Gerais durante a pandemia de Covid-19: https://bit.ly/3eaztgr

Laboratório de Inovação: Informe Semanal do CES/RS é motivador para o grupo:
https://bit.ly/36wdgVZ

CNS e Ceap vão promover seminário em defesa do SUS para população do Rio Grande do
Sul: https://bit.ly/3xEeuu9
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CNS realiza nesta sexta-feira (16/07) a 69ª Reunião Extraordinária: https://bit.ly/36vc0lU
-
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS

Bahia registra, pela primeira vez desde março, menor número de pacientes internados em
leitos de UTI Covid-19: https://bit.ly/3yTVCrk
-
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SAÚDE - CONASEMS

Nota Informativa: Incentivos financeiros federais para enfrentamento a Covid-19 no âmbito
da APS: https://bit.ly/2TcySDI

Live: Conasems, DATASUS e SAPS dão orientações sobre o ConecteSUS Profissional:
https://bit.ly/3B1umsM
-
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ

Brasil não avançou nas metas da Agenda 2030, aponta relatório: https://bit.ly/3yYYLGl
-
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS - ONU

Vacinação desigual favorece novas mutações e coloca todos em risco, alerta chefe da
OMS: https://bit.ly/3r9z036
-
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Comissão aprova projeto que obriga Ministério da Saúde a divulgar diariamente os números
da Covid-19: https://bit.ly/3xD4gtP

Comissões debatem oferta de implante contraceptivo pelo SUS: https://bit.ly/3r9ol8P

Comissão especial debaterá saúde do homem com foco na oncologia: https://bit.ly/3ehihWx
-
NOTÍCIAS GERAIS

Varejo farmacêutico: o melhor remédio é a prevenção?: https://bit.ly/3efuURP

Farmacêuticos são homenageados em documentário da Neo Química: https://bit.ly/36zn4i0

Preso funcionário do HPS suspeito de desviar medicamentos para tráfico em Porto Alegre:
https://glo.bo/3klbz5T

Polícia fecha farmácia que enganava imigrantes com vacina por R$ 100:
https://bit.ly/36wQ0XR

Farmácia na nefrologia melhora fluxo de distribuição de medicamentos para pacientes em
tratamento de hemodiálise: https://bit.ly/3xQkJLe
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-
VAGAS DE EMPREGO

Junta Militar: https://bit.ly/3keSBNX

Em busca de emprego? Confira mais de 1,6 mil oportunidades no RS:
https://bit.ly/3wE69VK

Hospital Público em Paragominas abre seleção para vaga de farmacêutico:
https://bit.ly/3klcoM1
-
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