
Boa tarde, farmacêuticas e farmacêuticos!

💻📱 Acompanhem as notícias do CFF e também sobre o setor farmacêutico que
estão repercutindo nesta quinta-feira, 11/03. Confiram também as vagas de emprego
para farmacêutico. 💊💉 Continuem sempre muito bem informados sobre os
principais assuntos.
-
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF

Rádio News Farma

Missão virtual Brasil-Reino Unido prossegue até 12 de março: https://bit.ly/3l69KYC

Conheça as atribuições do Conselho Federal de Farmácia: https://bit.ly/2PX9BLJ

Curso Excelência Farmacêutica capacitou 4.600 farmacêuticos: https://bit.ly/3l46SM0

Resolução 610 regulamenta atuação na farmácia universitária: https://bit.ly/3cC9woz
-
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS

Em documento ao Congresso, ministro Pazuello reafirma que acesso a vacinas contra a
Covid-19 é prioridade: https://bit.ly/3visj0i

Saúde e Associação Brasileira de Supermercados fecham parceria para ampliar campanha
de vacinação contra a Covid-19: https://bit.ly/3veM9tz

Protocolo de tratamento para leucemia mieloide crônica é aprovado: https://bit.ly/3l4DSna
-
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA

Anvisa atualiza procedimentos para atender às determinações da Lei 14.214:
https://bit.ly/3t9qdhI

Anvisa regulamenta importações emergenciais de medicamentos e vacinas:
https://bit.ly/2Oq4vXP
-
ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DA SAÚDE - OPAS

Implementação da vacina contra COVID-19 é ampliada nas Américas, afirma diretora da
OPAS: https://bit.ly/2Op5WWD
-
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SAÚDE - CONASEMS

Live de lançamento do Projeto HubCovid acontece nesta sexta-feira (12), às 14h30:
https://bit.ly/38vyp3J
-
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS
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Publicação da Fiocruz Brasília é indicada aos magistrados como relevante para o direito à
saúde: https://bit.ly/3cliczf

Curso de sobre Segurança do paciente diabético na utilização racional de insulina:
https://bit.ly/38xa4L7
-
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS

CNS se reúne com plenárias de Conselhos de Saúde para discutir enfrentamento à Covid:
https://bit.ly/3l5jum1
-
JORNAL DA USP

Mesmo recuperados, pacientes podem apresentar dores crônicas pela covid-19:
https://bit.ly/3vdfAw0

Aplicativo ajuda pacientes e médicos no controle da epilepsia: https://bit.ly/2Ok9adO
-
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Rejane Dias é a nova presidente da Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência:
https://bit.ly/3vfCW4d

Carlos Veras é o novo presidente da Comissão de Direitos Humanos:
https://bit.ly/3evXHCW

Defesa do Consumidor será presidida por Celso Russomanno: https://bit.ly/3tbwZ6A

Nova lei prorroga suspensão de metas para prestadores de serviços de saúde:
https://bit.ly/2N9b68B
-
SENADO FEDERAL

MP que flexibiliza regras para compra de vacina contra covid-19 agora é lei:
https://bit.ly/3l5lmLH

Nova lei prorroga suspensão de metas para prestadores de serviços de saúde:
https://bit.ly/3tb0J3r

Governadores temem nova variante de vírus e cogitam lockdown nacional:
https://bit.ly/3t95fiJ

Governadores cobram mais UTIs e compra unificada de medicamentos pela União:
https://bit.ly/3qAYCnF

Pandemia da covid-19 completa um ano nesta quinta-feira: https://bit.ly/3l3LqXw
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Pacheco confirma recebimento de ofício da Saúde com respostas sobre vacinação:
https://bit.ly/3l8f8KJ

Senado fará homenagem à equipe de Brasília que realizou testes com a Coronavac:
https://bit.ly/30v3wrY
-
NOTÍCIAS GERAIS

CFF atualiza procedimentos de fiscalização de Conselhos Regionais: https://bit.ly/3qz7Dxz

CFF atualiza resolução para desburocratizar o uso da Declaração de Atividade Profissional:
https://bit.ly/2PTVGWO

Tratamento precoce: Justiça do RS mantém proibição da oferta de medicamentos:
https://bit.ly/3v9qoeJ

lucro de farmacêuticas cresce 16% em 2020; vanda de ivermectina dispara 2.869%:
https://bit.ly/3eutQur

Grupo farmacêutico vai manter 23 leitos de UTI em Anápolis por seis meses:
https://bit.ly/3byeuDf

Denúncia de crime : farmacêutico teria vacinado filhos: https://bit.ly/2OGkMru

Covid-19: novo medicamento reduz hospitalização e mortes, diz laboratório:
https://bit.ly/3byiBPH

Pesquisa revela aumento na venda de medicamentos psiquiátricos durante pandemia:
https://bit.ly/2N8Wd6f

“Depressão em tempos de pandemia” é tema de evento na Canção Nova:
https://bit.ly/2Olgy8V
-
VAGAS DE EMPREGOS E PROCESSOS SELETIVOS

Grupo farmacêutico oferece vagas em Manaus com salário de até R$ 7,5 mil:
https://bit.ly/3l4EMjE

Emprego: confira 159 vagas ofertadas em 15 municípios de Pernambuco nesta quinta:
https://glo.bo/3eA87kZ

Pró-Saúde está com vagas de emprego em hospitais no Pará: https://bit.ly/2OEoNN8
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