
Senhoras e senhores Farmacêuticos, boa tarde!

💻📱 Vejam o boletim de notícias do CFF e sobre o setor farmacêutico que está
repercutindo nesta quarta-feira, 07/04. Confiram também as vagas de emprego para
farmacêutico. 💊💉 Fiquem sempre muito bem informados sobre os principais
assuntos.
-
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF

CFF alerta população sobre o uso de medicamentos: https://bit.ly/2Pz8nXj

Rádio News Farma

Reação alérgica de Danilo Gentili é alerta para medicamentos:
http://www.newsfarma.org.br/cff/jw.php?id=50624
-
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS

Ministério da Saúde avança na compra do medicamento adalimumabe:
https://bit.ly/2Rh9RG7

Saúde prepara distribuição de mais de 5 mil concentradores de oxigênio:
https://bit.ly/2OufHCZ

Ministro da Saúde recebe embaixador russo para debater acordos de cooperação no
combate à Covid-19: https://bit.ly/3cUzggX

Inscrições para tutor do EpiSUS são prorrogadas: https://bit.ly/3fJPYBI

Ministério da Saúde abre vagas para contratação de profissionais de saúde indígena:
https://bit.ly/3s26WgV
-
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA

Anvisa e Consórcio Nordeste discutem importação de vacina Sputnik:
https://bit.ly/2Q5UM9P

Anvisa apresenta a governadores ações para viabilizar importação da Sputnik:
https://bit.ly/31SIior

Anvisa realiza 6ª Reunião da Diretoria Colegiada: https://bit.ly/39SIgl4
-
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS

Declaração provisória do subcomitê COVID-19 do Comitê Consultivo Global da OMS sobre
Segurança de Vacinas da vacina AstraZeneca COVID-19: https://bit.ly/3t2JeTd
-
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS - ONU
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ARTIGO: Precisamos remover barreiras a vacinas contra COVID-19 globalmente:
https://bit.ly/3uveY3F
-
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS

Conselhos e entidades da saúde protestam em frente ao Congresso Nacional contra
descaso do governo diante da Covid-19: https://bit.ly/3rZNcKS

NOTA PÚBLICA: O governo federal abandonou o Brasil. Não podemos deixar o SUS e a
vida do nosso povo nas mãos de um genocídio deliberado: https://bit.ly/39QQbz3
-
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SAÚDE - CONASEMS

Dia Mundial da Saúde: O que seria do Brasil sem o SUS?: https://bit.ly/39R07J2
-
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS

“Podemos ter um apagão de vacinas nas próximas semanas”, alerta Carlos Lula, presidente
do Conass, durante live do CNS: https://bit.ly/3uvwF31

Dia Mundial da Saúde: O que seria do Brasil sem o SUS?: https://bit.ly/39SSnpT

Estado trabalha para ampliar capacidade de produção de oxigênio no interior:
https://bit.ly/39U2avM

Número atual de leitos de UTI no Piauí já é maior do que o do pico da pandemia em 2020:
https://bit.ly/3cXGalJ

MS e Opas lançam videoaulas para qualificação da assistência à gestante e puérpera no
contexto da pandemia: https://bit.ly/3uwQZRH
-
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ

Revista Ciência & Saúde Coletiva tem nova edição: https://bit.ly/3rXuhR7
-
JORNAL DA USP

Pílula Farmacêutica #63: Aliado da ciência, acaso marcou descoberta da penicilina:
https://bit.ly/3s3cnw5
-
SOCIEDADE BRASILEIRA DE INFECTOLOGIA - SBI

CONITEC incorpora tratamentos para doenças infecciosas: https://bit.ly/2PAnAr9
-
CÂMARA DOS DEPUTADOS
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Arthur Lira lamenta marca de 4 mil mortes por Covid-19 em um dia e reafirma importância
da vacinação: https://bit.ly/3s4dcoM
-
SENADO FEDERAL

No Dia Mundial da Saúde senadores homenageiam SUS e profissionais da área:
https://bit.ly/3dMja8m

Dia Nacional de Combate ao Bullying é celebrado nesta quarta-feira: https://bit.ly/39OGZLE

Profissionais de saúde poderão ter prioridade em restituição do IR: https://bit.ly/31Sx5UO

Lei da Reforma Psiquiátrica completa 20 anos; Zenaide Maia aplaude legado da nova
abordagem em saúde mental: https://bit.ly/3cXi0bd
-
NOTÍCIAS GERAIS

Moradores do Santa Quitéria lamentam perda farmacêutico querido do bairro:
https://bit.ly/3s1qXnY

Farmacêutico? Farmácia?: https://bit.ly/3cWGX6D

Pandemia aumentou pesquisas e vendas de remédios para insônia: https://bit.ly/3sYwcWV
-
VAGAS DE EMPREGOS

Agência abre vagas para Dentista e Farmacêutico em Salvador: https://bit.ly/3mo6fO0

Hospital Geral de Tailândia abre inscrições para processo seletivo: https://glo.bo/39Th19R

Hospital Regional abre processo seletivo para quatro cargos: https://bit.ly/2OyamdU
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