
Senhoras e senhores Farmacêuticos, boa tarde!

💻📱 Confiram o boletim de notícias do CFF e sobre o setor farmacêutico que está
repercutindo nesta segunda-feira, 12/04. 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

Assessora do CFF participa de live da Abef: https://bit.ly/3s9TcB6

Rádio News Farma

Farmacêutico se emociona e lamenta colapso da saúde no País:
http://www.newsfarma.org.br/cff/jw.php?id=50635

CFF realizará ciclo de palestras na plataforma Edu Farma:
http://www.newsfarma.org.br/cff/jw.php?id=50634

Prefeitura de Belo Horizonte oferece 31 vagas para farmacêutico:
http://www.newsfarma.org.br/cff/jw.php?id=50633
-
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS

Vacinação contra gripe começa nesta segunda-feira: https://bit.ly/3mDUlzL

Vacinação, pesquisa e transferência: iniciativas da Saúde fortalecem o SUS no combate à
covid-19: https://bit.ly/3wNCPO3
-
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA

Fundo Russo adia início da inspeção da Anvisa nas fábricas da vacina Sputnik V:
https://bit.ly/3wJAlAl

Manual de Peticionamento de Remessa Expressa no Solicita: https://bit.ly/3teiAab

Webinar aborda Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem de medicamentos:
https://bit.ly/2POu1ad

Pedidos de importação da Sputnik V aguardam complemento de informações:
https://bit.ly/3dcMZAa
-
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS

CNS cobra medidas efetivas para aquisição de medicamentos do kit intubação:
https://bit.ly/3scHANx
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Presidentes do STF e do Senado recebem manifesto da Frente pela Vida e do CNS:
https://bit.ly/2Rto2YJ
-
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS

US $ 1,4 trilhão perdido todos os anos para o uso do tabaco - Novo manual de impostos
sobre o tabaco mostra maneiras de salvar vidas, dinheiro e reconstruir melhor após
COVID-19: https://bit.ly/3a3roYR

Os países compartilham exemplos de como as políticas fiscais do tabaco criam vitórias para
o desenvolvimento, saúde e receitas: https://bit.ly/3scAJ6G

O pacote MPOWER de medidas de controle do tabagismo baseadas em dados ajuda a
proteger até 5 bilhões de vidas: https://bit.ly/3uHUbdl
-
ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DA SAÚDE - OPAS

Cerca de 85 mil mortes a cada ano são 100% atribuídas ao consumo de álcool nas
Américas, constata estudo da OPAS/OMS: https://bit.ly/3e1yVZv
-
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ

Estudo avalia impacto da dor articular pós-chikungunya: https://bit.ly/3g4sJSR

Residência Multiprofissional reconta 15 anos de história em publicação online e gratuita:
https://bit.ly/3uC5FPA

Covid-19: Sul e Centro-Oeste tendem a cenário crítico nas próximas semanas:
https://bit.ly/3uKqcla

Ministro da Saúde visita fábrica da Fiocruz que produz vacina contra Covid-19:
https://bit.ly/3uPPa2B
-
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CNS

Campanha de vacinação contra a Influenza começa na segunda-feira, 12:
https://bit.ly/3mDRtTr

Eventos do Inesco vão discutir a saúde em tempos de pandemia: https://bit.ly/3a6KNrN
-
CONSELHO NACIONAL SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SAÚDE - CONASS

Eventos do Inesco vão discutir a saúde em tempos de pandemia: https://bit.ly/3dU96dH

Campanha de vacinação contra a Influenza começa na segunda-feira, 12:
https://bit.ly/3a5eyta

Vacinação contra gripe começa nesta segunda-feira: https://bit.ly/3a3sGCY
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-
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Comissão debaterá vacinação contra a Covid-19 para pessoas com deficiência intelectual:
https://bit.ly/3mC5YqQ
-
SENADO FEDERAL

Senado será iluminado de vermelho em alusão ao Dia Internacional da Hemofilia:
https://bit.ly/3dc0UXa

Senado lança site com informações sobre a covid-19: https://bit.ly/3gcf4cq

Semana terá votação sobre auxílio a bares e debate sobre preços de remédios:
https://bit.ly/3tdjKCP
-
NOTÍCIAS GERAIS

Cerca de 50% dos farmacêuticos foram vacinados contra covid-19: https://bit.ly/3uC8gJk

Farmacêutica é presa em Araranguá ministrando curso irregularmente e comercializando
produtos sem registro da Anvisa: https://bit.ly/3d80kto

Laboratório portátil utiliza inteligência artificial para fazer exame de sangue em minutos:
https://glo.bo/3ti9oSg

Enfermeira é presa em flagrante por roubar kits para teste de covid da Santa Casa:
https://bit.ly/2POtdCd
-
VAGAS DE EMPREGO

Processo seletivo da FHEMIG 2021: Saiu novo edital com salários de até R$5,8mil:
https://bit.ly/3a4DKQs

Confira as 42 vagas de emprego disponíveis para esta segunda-feira (12):
https://glo.bo/3wYifuD

Farmácia tem vagas para Conferente: São 30 empregos abertos: https://bit.ly/3d92E3o

São Sebastião abre processo seletivo para técnico em farmácia: https://bit.ly/3a79tAt
-
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