
Boa tarde, conselheiros de Farmácia!

💻📱 Esta é mais uma dose diária de notícias, acessível e na palma da mão. Confiram
mais um boletim de notícias do CFF sobre os assuntos da saúde e setor farmacêutico
que estão repercutindo nesta sexta-feira, 14/05. Fiquem por dentro também das
vagas de emprego para farmacêutico. 💊💉 Mantenham-se sempre muito bem
informados sobre os principais assuntos da profissão. Aproveitem o final de semana
mantendo todos os cuidados sanitários contra a Covid-19.
-
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF

Rádio News Farma

Ozonioterapia: técnica auxilia no controle de várias doenças:
http://www.newsfarma.org.br/cff/jw.php?id=50711

Meu Brasil Sertanejo: a composição e o arranjo na música:
http://www.newsfarma.org.br/cff/jw.php?id=50715

Estudo aponta efeitos colaterais em quem toma vacinas diferentes:
http://www.newsfarma.org.br/cff/jw.php?id=50714

Brasil tem redução de 57% na imunização contra Covid-19:
http://www.newsfarma.org.br/cff/jw.php?id=50712

Bolsonaro sanciona lei que afasta grávidas do trabalho presencial:
http://www.newsfarma.org.br/cff/jw.php?id=50713
-
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS

Saúde e Pfizer assinam contrato para compra de mais 100 milhões de doses de vacinas
Covid-19: https://bit.ly/3ojlLvx

Brasil atinge 50 milhões de doses aplicadas de vacinas Covid-19: https://bit.ly/3uSfNEc

Conitec avalia procedimentos e tecnologias para tratamento hospitalar da Covid-19:
https://bit.ly/3hseAQq

Anvisa aprova realização de estudos clínicos da vacina Covaxin no Brasil:
https://bit.ly/3hq26se
-
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA

Nota: restrição a viajantes provenientes da Índia: https://bit.ly/2RawrR7

Anvisa publica Autorização Sanitária de produto à base de Cannabis solicitada pela Fiocruz:
https://bit.ly/3hqmzxa
-
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CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS

“A quebra de patentes causa pavor porque mexe com privilégios”, afirma pesquisador em
live do CNS: https://bit.ly/3ojqU6A
-
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS

Índia e Brasil: variantes do coronavírus e enfrentamento da Covid-19: https://bit.ly/3fc7xZ2

Semana da enfermagem: rotina de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem
durante a pandemia da Covid-19: https://bit.ly/3tQchch

OPAS reforça cooperação para apoiar países a lidarem com escassez de oxigênio e
profissionais de saúde para pacientes com COVID-19: https://bit.ly/3buCNBM

Pesquisadores alertam que nova explosão de casos seria crítica: https://bit.ly/3hsIxPZ
-
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Ministério da Saúde garante a recomposição de quadros do programa Mais Médicos:
https://bit.ly/3tQdxMx

Comissão discute com especialistas a situação de pessoas com fibromialgia:
https://bit.ly/2RiCz9T
-
SENADO FEDERAL

Iluminação roxa do Senado lembra doenças raras: https://bit.ly/3brIsZi

Projeto que proíbe reajuste de remédios neste ano vai à Câmara: https://bit.ly/2RbmpiJ
-
NOTÍCIAS GERAIS

Vereadora Michelly propõe concurso público para farmacêuticos em Cuiabá:
https://bit.ly/2SLTHoJ

Farmacêuticos estão autorizados a aplicar vacina contra Covid-19: https://bit.ly/3fitJRr

Senado aprova projeto que suspende aumento de preços de medicamentos em 2021:
https://bit.ly/3w7J2mN

Uso de cloroquina e hidroxicloroquina em nebulização é 'procedimento experimental' que
depende de aprovação ética prévia, orienta CFM: https://glo.bo/3eNnINv

Você sabe como funcionam os atendimentos nos Consultórios Farmacêuticos?:
https://bit.ly/3opyXiA
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Senado aprova projeto que suspende aumento nos preços de remédios em 2021:
https://glo.bo/3w7Hzgh
-
VAGAS DE EMPREGO

Secretaria de Trabalho e Renda anuncia 408 vagas de emprego com carteira assinada:
https://bit.ly/3w7eVfj

Semana termina com 164 vagas de emprego divulgadas na Agência do Trabalhador:
https://bit.ly/3fyIdgn

Confira as vagas de empregos nos PATs de Ribeirão e da região nesta sexta-feira, 14:
https://bit.ly/3ojmGMv
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