
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 terça-feira, 27/04. 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

Indígenas investem na profissão farmacêutica para ampliar saberes: https://bit.ly/3gMvfh1

Há um ano, farmacêuticos contam com site para validar receitas digitais:
https://bit.ly/3aM9v18

Rádio News Farma

Podcast#41 News Farma: confira as notícias dos últimos dias:
http://www.newsfarma.org.br/cff/not/50664
-
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS

Ministro da Saúde pede integração de sistemas público e privado para superar pandemia:
https://bit.ly/3xx7Eai

Saúde aprova novo exame para identificar doença neuromuscular: https://bit.ly/32Uk0es

Segunda dose da vacina covid-19 deve ser tomada mesmo fora do prazo:
https://bit.ly/3u1sv39

Hipertensão arterial: hábitos saudáveis ajudam na prevenção e no controle da doença:
https://bit.ly/32RcbGj

Prorrogadas até 29 de abril as inscrições para epidemiologistas do EpiSUS Avançado:
https://bit.ly/3gHaGm9

Usuários do portal do Ministério da Saúde podem participar de pesquisa para avaliar
qualidade das informações disponíveis: https://bit.ly/32RAyDH
-
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA

Anvisa aprimora mecanismos de melhoria regulatória: https://bit.ly/3tZmy6X

Dicol: cancelada reunião extraordinária prevista para terça-feira (27/4):
https://bit.ly/3tUTOvW

Edital de Chamamento 3/2021: Anvisa publica resultado provisório: https://bit.ly/32SrFda
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-
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS

ESP e SES promovem 5º webinário sobre reabilitação de pacientes pós- Covid-19:
https://bit.ly/2S4cj2Z

PROADI-SUS Programa de Cuidados Paliativos no SUS – Atenção Primária à Saúde:
https://bit.ly/3dWnrHR

Secretaria de Saúde recebe doação de 27 computadores para ajudar processo de
vacinação: https://bit.ly/3sTfebG
-
ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DA SAÚDE - OPAS

Relatório da OPAS: COVID-19 destaca necessidade de fortalecer autoridades reguladoras
nacionais na América Latina e no Caribe: https://bit.ly/3aIN0tT
-
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ

Fiocruz promove webinário Museus, Mulheres e Ciências: Um Debate Plural:
https://bit.ly/3aFzabC
-
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Projeto suspende duas regras para exercício da medicina na pandemia:
https://bit.ly/3gJRjcm

Representante da Anvisa diz que vacina Sputnik V não está inviabilizada no Brasil:
https://bit.ly/3sY9EVa

Câmara aprova criação do Dia Nacional da Criança Traqueostomizada; acompanhe:
https://bit.ly/2S8rpEN

Frente parlamentar promove seminário sobre telessaúde no SUS: https://bit.ly/3vlQnif
-
SENADO FEDERAL

Senado homenageia equipe do Hospital Universitário de Brasília pelos testes com a
CoronaVac:https://bit.ly/2QDTlQl

Senado homenageia Centro de Pesquisa Clínica do Hospital da UnB: https://bit.ly/3dRxA8C

Comissão debate uso racional de recursos do kit intubação e compra de insumos:
https://bit.ly/3xu0IKH
-
NOTÍCIAS GERAIS

CFF cobra no Ministério da Saúde vacinação dos farmacêuticos: https://bit.ly/3gP1aO5
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Acompanhamento farmacêutico ajuda no combate à hipertensão arterial:
https://bit.ly/3dVUagl

As regras eleitorais na OAB e demais conselhos classistas: https://bit.ly/3xB8bYP

Projeto que cria Farmácia municipal de manipulação na Serra é aprovado:
https://bit.ly/3vmu1Nt

Adailton Cruz apresentará PL para oferta contínua de medicamentos 24h por dia:
https://bit.ly/3aGfggC

Pacientes diabéticos denunciam insulinas vencidas e a falta do medicamento nos postos de
Fortaleza: https://bit.ly/3vtrhy9

Farmácia clandestina fechada pela polícia em São Leopoldo vendia kits covid:
https://bit.ly/2PwHi74

Farmácia Central da Secretaria de Saúde de Penedo recebe medicamentos:
https://bit.ly/3gFxkLK
-
VAGAS DE EMPREGO

De frentista a farmacêutico, Funtrab oferece 256 vagas de emprego em Campo Grande:
https://bit.ly/3dWttYK

De frentista a farmacêutico, Funtrab oferta 256 oportunidades na capital:
https://bit.ly/3aHCanK

Há vagas: confira mais de 2,1 mil chances de colocação no mercado de trabalho:
https://bit.ly/2S4gdJb

Mais de 80 vagas de emprego estão disponíveis em hospitais públicos do Pará:
https://bit.ly/3sYyNPR

Hospital de Clínicas abre inscrições para processo seletivo com salários de até R$ 9,8 mil:
https://bit.ly/3npnKOg

Balcão de Emprego com vaga para farmacêutico: https://bit.ly/2PqOIsi
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