
Boa tarde, Farmacêuticos!

💻📱 Aqui está a 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 segunda-feira, 10/05. 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

A destinação correta do medicamento também é sua responsabilidade!
http://descarteaqui.cff.org.br/

Nota Técnica do MS orienta profissionais sobre EAPV da Covid-19: https://bit.ly/3uBwBzm

Rádio News Farma

Brasil produz até 20 mil toneladas de resíduos de medicamentos:
http://www.newsfarma.org.br/cff/jw.php?id=50699

CFF avalia pagamento de anuidade por cartão e pix:
http://www.newsfarma.org.br/cff/jw.php?id=50698

Plenário discute projeto que institui a proficiência na Farmácia:
http://www.newsfarma.org.br/cff/jw.php?id=50697
-
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS

Cerca de 1 milhão de pessoas contraíram infecções sexualmente transmissíveis no Brasil
em 2019: https://bit.ly/3xUD1vz
-
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA

Publicada segunda versão do Guia de Probióticos: https://bit.ly/3eyjhWU
-
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS

A vacina Sinopharm COVID-19: O que você precisa saber: https://bit.ly/33yCy41
-
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS - ONU

OMS lista mais uma vacina para COVID-19 para uso emergencial: https://bit.ly/33uaBdB
-
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS

OPAS e CNS recebem inscrição de experiência para o Laboratório de Inovação –
Conselhos de Saúde e Participação Social na resposta à Covid-19: https://bit.ly/3ezznQ7
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Atendimento a crianças com suspeita de covid-19 é primeiro tema de fórum sobre questões
emergentes na APS: https://bit.ly/3vUK859
-
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SAÚDE - CONASEMS

A dedicação do SUS no cuidado com as mães: https://bit.ly/33tQk8j

Entenda mais sobre a Lei Complementar nº 181 sobre a prorrogação do uso de saldos:
https://bit.ly/3vXjqJm
-
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ

Rede Brasileira de Mulheres Cientistas divulga Nota Técnica sobre a Vacinação contra
Covid-19 no Brasil: https://bit.ly/2Q4jLKO

Covid-19: adultos são fonte de infecção mais comum que crianças: https://bit.ly/33vHwi5
-
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Comissão aprova divulgação da lista dos pacientes do SUS pela internet:
https://bit.ly/3hh38ae

Subcomissão debate com ex-secretários a produção de fármacos e vacinas no Brasil:
https://bit.ly/3bjpvaW

Comissão especial pode votar nesta terça-feira parecer sobre uso medicinal de Cannabis:
https://bit.ly/3uCF0Td

Comissão debate uso da receita médica eletrônica na telemedicina: https://bit.ly/3uAw5kZ
-
SENADO FEDERAL

Governadores relatam a senadores falta de insumos para tratar covid-19:
https://bit.ly/3tzGIU1

Pauta do Plenário tem três MPs, Loteria da Saúde e proibição de reajuste de
medicamentos: https://bit.ly/3tujajm
-
NOTÍCIAS GERAIS

CFF cria ferramenta para evitar que uso irracional de kit Covid agrave dano ambiental:
https://bit.ly/3uBidH7

Após vencer a Covid-19, idosa recebe primeira dose de vacina em Manaus:
https://glo.bo/3hfKU8N

Morre o farmacêutico Célio Honório Ribeiro: https://bit.ly/3vU2Utx
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Plano gratuito da Clinicarx viabiliza serviços clínicos em pequenas farmácias:
https://bit.ly/3f9PMd6

Exército reduziu produção de medicamento para transplantados enquanto fabricava
cloroquina: https://glo.bo/3hgI8jU

Concurso tem inscrições reabertas para o Conselho de Farmácia do AP; salários iniciam em
R$ 1,3 mil: https://glo.bo/3uCmpXo

CRF-PR alerta para Fake News e o uso indiscriminado de medicamentos:
https://glo.bo/3uBxAQ5

4 dicas para evitar erros na logística do e-commerce: https://bit.ly/3fbCZXq
-
VAGAS DE EMPREGO

Droga Raia tem vagas de emprego para Farmacêuticos: https://bit.ly/33wMjA0

Emgepron altera quantidade de vagas de concurso público: https://bit.ly/3f0HbZW

Concursos abertos em Minas Gerais oferecem vagas de emprego em 2021:
https://bit.ly/33txsWO

Município do Rio oferece 356 oportunidades de emprego; confira as vagas:
https://glo.bo/3bfk2lJ
-
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