
Senhoras e senhores farmacêuticos, boa tarde!

💻📱 Vejam o boletim de notícias do CFF e sobre o setor farmacêutico que está
repercutindo nesta terça-feira, 06/04. Confiram também as vagas de emprego para
farmacêutico. 💊💉 Fiquem sempre muito bem informados sobre os principais
assuntos.
-
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF

Reação alérgica de Danilo Gentili é um alerta para cuidados necessários no uso de
medicamentos: https://bit.ly/3fLWuIg

Rádio News Farma

Podcast38News Farma: farmacêuticos dão dicas de saúde e economia:
http://www.newsfarma.org.br/cff/jw.php?id=50619

Dia do Jornalista: Fenaj reforça importância do profissional:
http://www.newsfarma.org.br/cff/jw.php?id=50623

Brasil ultrapassa 25 milhões de doses da vacina contra Covid-19:
http://www.newsfarma.org.br/cff/jw.php?id=50622

Estudo projeta até 100 mil mortes por Covid-19 no Brasil em abril:
http://www.newsfarma.org.br/cff/jw.php?id=50621

SP começa a vacinar profissionais de segurança pública:
http://www.newsfarma.org.br/cff/jw.php?id=50620
-
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS

Ministério da Saúde comemora 20 anos de reforma psiquiátrica no Brasil:
https://bit.ly/3sZPvPq

Brasil e China seguem parceria para garantir vacinação em massa da população:
https://bit.ly/3dBnBD7

Residência médica: Saúde pede que Comissões fiquem atentas ao envio do monitoramento
mensal de profissionais: https://bit.ly/3mlh9nI
-
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA

Códigos de assunto para cancelamento de CBPF e CBPDA: https://bit.ly/3wwCQFW

Alterado horário da 6ª Reunião da Diretoria Colegiada da Anvisa: https://bit.ly/3cURDSW

Anvisa alerta para riscos do uso indiscriminado de medicamentos: https://bit.ly/3rUYDU4

https://bit.ly/3fLWuIg
http://www.newsfarma.org.br/cff/jw.php?id=50619
http://www.newsfarma.org.br/cff/jw.php?id=50623
http://www.newsfarma.org.br/cff/jw.php?id=50622
http://www.newsfarma.org.br/cff/jw.php?id=50621
http://www.newsfarma.org.br/cff/jw.php?id=50620
https://bit.ly/3sZPvPq
https://bit.ly/3dBnBD7
https://bit.ly/3mlh9nI
https://bit.ly/3wwCQFW
https://bit.ly/3cURDSW
https://bit.ly/3rUYDU4


Empresas são multadas em R$ 15,2 mi por sobrepreço de medicamentos:
https://bit.ly/3fMiOBe

Produtos irregulares contendo Tribulus terrestris: entenda: https://bit.ly/3moXEuz
-
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS

CNS realiza live sobre Saúde, Democracia e SUS no Dia Mundial da Saúde (7/04):
https://bit.ly/3cX9RDD

Frente Pela Vida cobra ação do Congresso Nacional e do STF diante do descaso do
governo federal com a pandemia: https://bit.ly/39Oaa1m
-
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS

CNS realiza live sobre Saúde, Democracia e SUS no Dia Mundial da Saúde (7/04):
https://bit.ly/3fMBT6D

Espírito Santo inicia vacinação do grupo das forças de segurança pública contra a Covid-19:
https://bit.ly/3cT1x7O

Hospital Regional de Luziânia cria perfil humanizado para pacientes na UTI:
https://bit.ly/3fUIQ5k

Você já conhece o NTC MTCI/PICS?: https://bit.ly/2R2crzt
-
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ

Fiocruz já produz 900 mil doses por dia da vacina Covid-19: https://bit.ly/3fOEEUH

Fiocruz Paraná realiza treinamento em epidemiologia aplicada ao SUS:
https://bit.ly/31YlBPD
-
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS

A OMS exorta os países a construir um mundo mais justo e saudável pós-COVID-19:
https://bit.ly/325fmKh
-
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS - ONU

Pandemia expôs desigualdades, afirma secretário-geral em mensagem para o Dia Mundial
da Saúde: https://bit.ly/3utDdPL
-
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Projeto que flexibiliza regras para compra de vacinas por empresas pode ser votado hoje;
acompanhe: https://bit.ly/3cW5VmE
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Projeto garante a validade do registro profissional em todo o País: https://bit.ly/2Oq82FE
-
SENADO FEDERAL

Saúde mental: criação de programa de assistência durante a pandemia será votada na
quarta: https://bit.ly/39OZ8Jd

Senado vota na quarta quebra de patentes para vacinas e remédios contra covid-19:
https://bit.ly/3rTbPZF

Projeto autoriza uso de transporte escolar por pacientes e profissionais de saúde:
https://bit.ly/39NK4M4
-
NOTÍCIAS GERAIS

Justiça autoriza farmácia magistral a manipular e vender cannabis: https://bit.ly/3fKGLZJ

Principal evento farmacêutico e tecnológico do Médio Oriente começou em Dubai:
https://bit.ly/2PZ1GNW

Farmacêuticos comunitários poderão ter título de especialista: https://bit.ly/31SkDEU

Com pandemia, morte de profissionais de saúde cresce 24,5% no país em 2020:
https://bit.ly/3uqfMXy

Profissionais de Saúde de Porto Alegre têm nova data para vacinação em farmácias:
https://bit.ly/3up9aZB

Polícia Civil prende falsa médica em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense:
https://glo.bo/3cUnPGc

Ministério Público cobra medidas sanitárias de farmácias que fazem testes de Covid-19 em
Fortaleza: https://glo.bo/3wtpAC9

Covid-19: farmacêuticas levam multa por vender remédio acima do preço:
https://bit.ly/3fMnkzO
-
VAGAS DE EMPREGO

Hospital Regional de Uberaba abre processo seletivo para técnico de enfermagem,
enfermeiro e porteiro: https://glo.bo/3sVsa1z

Cinco hospitais públicos do Pará estão com vagas abertas para profissionais da saúde:
https://glo.bo/3dD9LjD

Hospital Regional abre processo seletivo para enfermeiros, técnicos de enfermagem,
farmacêuticos e porteiros: https://bit.ly/2PXdyjw
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O Hospital Geral de Tailândia (HGT) abre vaga para Farmacêutico: https://bit.ly/3utRk7C
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