
Boa tarde, farmacêuticas e farmacêuticos! 
 
💻📱 Acessem as notícias do CFF e também sobre o setor farmacêutico que estão              
repercutindo nesta sexta-feira, 12/03. Confiram também as vagas de emprego para           
farmacêutico. 💊💉 Continuem informados sobre os principais assuntos e         
aproveitem o fim de semana. Use máscara, álcool em gel, mantenha o distanciamento             
social, cuide de você e do próximo. 
- 
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF 
 
Ministério da Saúde reitera farmacêuticos na prioridade para a vacina: https://bit.ly/3t8vNk8  
 
Vitória da categoria farmacêutica no Ceará: https://bit.ly/3bEFLE0  
- 
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS 
 
Profissionais de saúde adentram florestas para vacinar a população indígena contra a            
Covid-19: https://bit.ly/38yGTah  
- 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS 
 
A OMS adiciona a vacina Janssen à lista de ferramentas de emergência seguras e eficazes               
contra COVID-19: https://bit.ly/2PTZNC5  
- 
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA 
 
Anvisa aprova registro da vacina da Fiocruz/AstraZeneca e de medicamento contra o            
coronavírus: https://bit.ly/3bGaAbF  
 
COMUNICADO ANVISA - Agência realiza nesta sexta-feira (12/03) às 10h um comunicado            
à população: https://bit.ly/3eyvcEG  
 
Perguntas e respostas: tire suas dúvidas sobre uso de máscaras em aviões e aeroportos:              
https://bit.ly/3exHmgT  
 
Anvisa regulamenta importação de produtos sujeitos à vigilância sanitária por pessoas           
físicas: https://bit.ly/3qFm03D  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS 
 
Frente Pela Vida formaliza apoio ao pacto de governadores contra a Covid-19:            
https://bit.ly/2OLBRR1  
 
Senadores pedem ajuda do CNS para instalação da CPI da Covid-19: https://bit.ly/30Da6g4  
 
Frente Pela Vida formalizará apoio aos governadores contra a Covid-19:          
https://bit.ly/3tgzGUa  
- 
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CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS 
 
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa reconhece importância do Projeto LEIASS,           
do Conass e do IHMT: https://bit.ly/3exZVle  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SAÚDE - CONASEMS 
 
Publicada portaria de autorização de leitos de UTI para atendimento exclusivo dos            
pacientes com COVID-19 e recurso financeiro para estados e municípios:          
https://bit.ly/3cu8avV  
 
Confira os trabalhos premiados na 17ª Mostra de Experiências Exitosas dos Municípios:            
https://bit.ly/30EuYU4  
- 
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ 
 
Brasil apresenta pior cenário desde início da pandemia: https://bit.ly/3lcyChx  
 
Covid-19: seminário on-line debate impactos da pandemia sobre o financiamento da Saúde:            
https://bit.ly/30GMs20  
 
Fiocruz recebe primeiro registro da Anvisa para vacina Covid-19 produzida no Brasil:            
https://bit.ly/3vdxsHf  
 
Primeiro lançamento da Editora Fiocruz em 2021 faz um panorama do mosquito 'Aedes             
aegypti': https://bit.ly/3l8v0gk  
- 
JORNAL DA USP 
 
Soro desenvolvido pelo Butantan pode amenizar gravidade de pacientes com covid-19:           
https://bit.ly/3vksyIk  
 
Cientistas desenvolvem enzima menos agressiva para tratar o câncer de medula:           
https://bit.ly/3tcqBvF  
- 
SENADO FEDERAL 
 
Senado faz debate sobre uso de 'tratamento profilático' para covid-19: https://bit.ly/3cFx9N1  
 
Brasil pode chegar a 3 mil mortes diárias pela covid-19: https://bit.ly/3eAQjWG  
- 
NOTÍCIAS GERAIS 
 
Como funcionam os atendimentos em consultórios farmacêuticos?: https://bit.ly/30CtmtZ  
 
Farmacêutico é condenado a pagar R$ 11 mil por vazar receita de Uip:https://bit.ly/2NalsF5  
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Profissionais de farmácia enfrentam fila para receber segunda dose da vacina contra            
Covid-19 em Ponta Grossa: https://glo.bo/3bKjAwx  
 
Farmacocinética e farmacodinâmica: entenda o que é e suas etapas: https://bit.ly/3l6SKla  
 
Residência farmacêutica: incerteza e oportunidade: https://bit.ly/3vdmSA5  
 
Governo autoriza setor privado a comprar vacinas. Entenda: https://bit.ly/3tbGVwF  
- 
VAGAS DE EMPREGOS E PROCESSOS SELETIVOS 
 
Funtrab oferece 249 vagas de emprego em Campo Grande nesta sexta-feira:           
https://bit.ly/30z2jji  
 
Hospitais abrem vagas de emprego em Altamira, Ananindeua, Barcarena, Belém e           
Parauapebas: https://glo.bo/2POblGW  
 
Com avanço da covid-19, SES-SP prorroga inscrições para médicos e farmacêuticos:           
https://bit.ly/3lbWvWj  
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