
Senhoras e senhores Farmacêuticos, boa tarde!

Esta é a sua dose diária de notícias.

💻📱 Confiram o boletim de notícias do CFF sobre os assuntos da saúde e setor
farmacêutico que estão repercutindo nesta segunda-feira, 26/04. Acessem também
as vagas de emprego para farmacêutico. 💊💉 Mantenham-se sempre muito bem
informados sobre os principais assuntos da profissão.
-
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF

CFF cobra a vacinação de farmacêuticos no Ministério da Saúde: https://bit.ly/3vyPiE3

Quarta-feira, dia 28/04, às 12h (meio-dia), mais uma #LiveCFF para você!:
https://bit.ly/3dT029Y

Rádio News Farma

Conselho de Farmácia pede intervenção do MP no Maranhão:
http://www.newsfarma.org.br/cff/jw.php?id=50659

Indígenas investem na profissão farmacêutica para ampliar saberes:
http://www.newsfarma.org.br/cff/jw.php?id=50660
-
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS

Boletim de Ações Estratégicas Contra a Covid-19 - 26 de abril de 2021:
https://bit.ly/3eDVcNk

TCU realiza pesquisa de avaliação sobre a qualidade das informações prestadas no portal
do Ministério da Saúde: https://bit.ly/3nnJgmx

Casos de malária caem 10% no Brasil: https://bit.ly/3nn7xcs

Prêmio Prevenção e Controle do Câncer tem inscrições prorrogadas até 20 de maio:
https://bit.ly/3aDFArW

UBS em Cristalina apresenta modelo de telessaúde a ministérios da Saúde e Defesa:
https://bit.ly/32P7QDy

Semana de Vacinação das Américas: Brasil reafirma compromisso no combate à covid-19 e
à gripe: https://bit.ly/3npQsii

Dia Mundial da Meningite: Ministério da Saúde reforça importância da vacinação:
https://bit.ly/32MMLcG
-
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA
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Atualizada nota técnica sobre uso de plasma de doador convalescente:
https://bit.ly/3ezaEKh

PAF: confira nova migração de assuntos de petição para o Solicita: https://bit.ly/2QqB752

Anvisa autoriza funcionamento de fornecedores de oxigênio medicinal: https://bit.ly/3vqAabL
-
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS

Estão abertas até 30/04 as inscrições para mestrado e doutorado em saúde nas fronteiras
da FIOCRUZ, com apoio da OPAS: https://bit.ly/2QwdSWY

Redes de Atenção à Saúde e planejamento regional no futuro pós Covid19 – HOJE – 26/4,
às 14h – Série O valor do SUS: https://bit.ly/3vlGnpi
-
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS

Ação do Lockdown e auxílio emergencial no Pleno do STF: Entidades se mobilizam para
ampliar apoio da sociedade: https://bit.ly/3tX7ruw
-
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS

OMS designa novo centro colaborador para apoiar a gestão clínica da leishmaniose:
https://bit.ly/3dQmwsg

Combatendo a desinformação na época do COVID-19, um clique de cada vez:
https://bit.ly/3dQJHm9
-
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ

XVI Reunião Nacional de Pesquisa em Malária é adiada para 2022: https://bit.ly/2S6vQ2U

Fiocruz promove sua 2ª Oficina sobre Vacinas: https://bit.ly/3evonSp
-
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Lei prorroga contratos de servidores temporários na saúde e na educação:
https://bit.ly/3viHuWI

Frente parlamentar promove seminário sobre telessaúde no SUS: https://bit.ly/3ezJXVN

Comissão de Defesa do Consumidor discute preço dos medicamentos:
https://bit.ly/2R0LzA4
-
NOTÍCIAS GERAIS

“Nosso objetivo é vender remédios baratos”, diz o CEO da Clever Leaves:
https://bit.ly/2QpYXxO
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Veja dicas para reduzir os gastos com remédios após o reajuste: https://bit.ly/3sPSgC5

Ministério da Saúde distribui remédios com rótulos em mandarim: https://bit.ly/3sUg0oP

Huse continua com dificuldades para comprar medicamentos oncológicos:
https://bit.ly/3xjR9OF

Ivermectina: de tratamento para gado ao Nobel, a história do remédio sem eficácia
comprovada contra covid-19: https://bit.ly/3vgVlwL

Cinco tendências de comportamento para um mundo pós-pandemia: https://bit.ly/3sRSxV9

Farmácia clandestina fechada pela polícia em São Leopoldo vendia kits covid:
https://bit.ly/3gGnqJW
-
VAGAS DE EMPREGO

Mais de mil vagas de emprego, na capital e interior, estão disponíveis na Funtrab/MS:
https://bit.ly/2PppIlf

Funtrab oferece 270 vagas de emprego em Campo Grande nesta segunda-feira:
https://bit.ly/3dQd7kC

Funtrab oferta 1.097 vagas de emprego nesta segunda; 123 em Dourados:
https://bit.ly/2Pq5FDp

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

6 empresas abrem vagas de emprego, estágio e trainee; veja lista: https://glo.bo/3nkQUOI

Confira as vagas de emprego disponíveis na Agência do Trabalhador nesta segunda-feira:
https://bit.ly/3ew78jT
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