
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 segunda-feira, 21/06. 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

AUDIÊNCIA NA EBSERH: https://bit.ly/2TVte8L

Uso abusivo de paracetamol pode trazer riscos à saúde: https://bit.ly/3qg55G3
-
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS

Inscrições abertas para curso sobre abordagem de famílias para doação de órgãos:
https://bit.ly/2TT6G8C
-
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGIlÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA

Como notificar eventos adversos a medicamentos e vacinas?: https://bit.ly/3gGS4SW

Acompanhe a 12ª Reunião da Diretoria Colegiada da Anvisa: https://bit.ly/3zIZGMe
-
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS

500 MIL ÓBITOS POR CAUSA DA COVID-19: https://bit.ly/3cV8kxp
-
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - CONASEMS

Saúde mental em tempos de pandemia é tema de webinar nesta quarta (23):
https://bit.ly/3qgRtdZ
-
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS

OMS lança aplicativo móvel para Yoga: https://bit.ly/3cZiAEU
-
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Comissão debate ampliação de centros para reabilitação de pacientes que tiveram
Covid-19; assista: https://bit.ly/3gHrOYG
-
SENADO FEDERAL

Senado analisará ampliação de grupos prioritários para vacina contra covid:
https://bit.ly/3d2ufTs
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Zenaide Maia defende projeto que dá prioridade a lactantes na vacinação:
https://bit.ly/3vGx033
-
NOTÍCIAS GERAIS

Primeira turma do Curso de Atendente de Farmácia teve início no sábado, em Itatiaia:
https://bit.ly/3gRkaJZ

SES promove capacitação em protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas das Hepatites B e
C: https://bit.ly/3d03r61

UFPI retoma aulas presenciais de cursos no campus de Teresina: https://bit.ly/3d0fAbg
-
VAGAS DE EMPREGO

Pasteleiro, costureiro e farmacêutico: veja as demais vagas de empregos abertas:
https://bit.ly/3xCFCt0

Se a economia está melhorando e o PIB cresce, por que o desemprego não cai?:
https://bit.ly/3xzDh1O
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