
Farmacêuticas e farmacêuticos, boa tarde!

💻📱 Este é mais um boletim de notícias do CFF e também sobre saúde que está
repercutindo nesta segunda-feira, 22/03. Acompanhem também as vagas de emprego
para farmacêutico. 💊💉  Fiquem informados sobre os principais assuntos.
-
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF

Rádio News Farma

Esta semana, no Podcast News Farma: https://www.cff.org.br/pagina.php?id=839
-
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS

Governo Federal se reúne com representantes das indústrias de medicamentos para
soluções emergenciais: https://bit.ly/3c9sMuv

Nota Conjunta do Ministério da Saúde e do Ministério das Relações Exteriores sobre a
chegada ao Brasil do primeiro carregamento de doses de vacinas no âmbito da iniciativa
"COVAX Facility": https://bit.ly/3vNMDqS

“Meu Sangue Brasileiro”: Ministério da Saúde lança campanha para incentivar doação de
sangue: https://bit.ly/3lFuZkc

Ministério da Saúde realiza audiência pública para debater a incorporação do nusinersena
para AME tipos 2 e 3: https://bit.ly/3r9GxgQ
-
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA

Esclarecimentos sobre o adiamento de reunião do domingo (21/3): https://bit.ly/3lEeZPD

Anvisa terá novo meio de consulta de indeferimento de dispositivos médicos:
https://bit.ly/3lFbuse

Anvisa participará de webinar sobre lançamento da miltefosina: https://bit.ly/3s9QBYw
-
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS

AMIB oferece curso gratuito sobre Covid-19 para médicos não intensivistas atuarem em
UTI: https://bit.ly/3f41I1C

Governo de Goiás começa a vacinar contra Covid-19 idosos de 70 anos com 129 mil doses
recebidas, número recorde para primeira aplicação: https://bit.ly/3vJRfyl
-
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS

COVID-19 destaca a necessidade urgente de reiniciar o esforço global para acabar com a
tuberculose: https://bit.ly/318gYSU
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Água, saneamento e higiene: fechando a lacuna para acabar com as doenças tropicais
negligenciadas: https://bit.ly/3reAwiR
-
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ

Pesquisa analisa o impacto da pandemia entre profissionais de saúde: https://bit.ly/3f5wJlC

Fiocruz e Mapa identificam cadeias de valor em plantas medicinais: https://bit.ly/3lEZl6r

Seminário aborda perspectivas sobre o comportamento social bacteriano (23/4):
https://bit.ly/3c7dSoy
-
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Projeto prevê acordo para viabilizar incorporação de novo medicamento no SUS:
https://bit.ly/315DFab
-
SENADO FEDERAL

Comissão cobra do novo ministro dados sobre falta de oxigênio e remédios:
https://bit.ly/395T8eG
-
NOTÍCIAS GERAIS

Morre vítima de Covid-19, farmacêutico Paulo Roberto, da Paulu’s Natura:
https://bit.ly/313uneL

Farmacêutico alerta sobre os perigos da automedicação na Pandemia:
https://bit.ly/2PdFcZa

Sesa se reúne com setor farmacêutico para ajudar municípios com estoque e fornecimento
de medicamentos: https://bit.ly/3945wff

Demanda por testes de farmácia para Covid-19 supera em dois meses todo o ano de 2020:
https://bit.ly/3tOsW0l

Cúpula do CFM é peça-chave da tragédia que nos levou a 290 mil mortos por covid-19:
https://bit.ly/313tPWv

Vereador de Manaus quer criar ‘Farmácia 24h’ para distribuição de remédios emergenciais:
https://bit.ly/3tNeuFY
-
VAGAS DE EMPREGOS

Secretaria Municipal de Trabalho oferece mais de 300 vagas de emprego:
https://bit.ly/3c8f62S
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Empregos em Porto Alegre: São 10 vagas para Farmacêuticos: https://bit.ly/3932bNO

Veja as vagas de emprego no Sine de SMOeste: https://bit.ly/3f5zlQI

Simm oferece 35 vagas de emprego para esta segunda-feira em Salvador; confira lista:
https://glo.bo/3lGTi1p

Balcão do BDMG: veja vagas de emprego para BH e região: https://glo.bo/3fhXAeD

PAT de Caraguatatuba abre semana com 45 vagas de emprego: https://bit.ly/3tNfnyi
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