
Senhoras e senhores Farmacêuticos, muito boa tarde!

Aqui está a sua dose diária de notícias.

💻📱 Esta é mais uma edição do boletim de notícias do CFF sobre os assuntos da
saúde e setor farmacêutico que estão repercutindo nesta segunda-feira, 03/05.
Confiram também as vagas de emprego para farmacêutico. 💊💉 Mantenham-se
sempre muito bem informados sobre os principais assuntos da profissão.
-
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF

Farmacêuticos são homenageados pela OPAS/OMS e Ministério da Saúde:
https://bit.ly/3nJHEDK

Rádio News Farma

Farmacêuticos são homenageados por atuação no combate à Covid-19:
http://www.newsfarma.org.br/cff/jw.php?id=50675

Brasil recebe 4 milhões de doses do consórcio Covax Facility:
http://www.newsfarma.org.br/cff/jw.php?id=50677

Rol de tratamentos atualizado pela ANS beneficia pacientes:
http://www.newsfarma.org.br/cff/jw.php?id=50676

Infância: programa seleciona projetos de Conselhos Municipais:
http://www.newsfarma.org.br/cff/jw.php?id=50678
-
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS

"São mais quatro milhões de doses de esperança", diz ministro sobre chegada de doses de
vacina Covid-19: https://bit.ly/33e2PEw

Brasil firma compromisso pela proteção aos trabalhadores da saúde: https://bit.ly/337vStp
-
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA

Anvisa alerta sobre risco de erros de medicação: https://bit.ly/3xLMLb8

Anvisa exige assinatura digital em processo de importação: https://bit.ly/2RpPqGP

Descontinuidade temporária da importação de Florinefe: https://bit.ly/3vA4519

Mensagem da Diretoria Colegiada aos servidores da Anvisa: https://bit.ly/3aXLEeU
-
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS
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Pessoas com comorbidades podem agendar vacinação a partir das 9h de hoje:
https://bit.ly/3nFR9Ee

Estados começam a receber vacina da Pfizer segunda; detalhes da distribuição e uso foram
discutidos em reunião tripartite: https://bit.ly/3uiw98Q
-
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SAÚDE - CONASEMS

CIT: 4ª reunião do ano tem como destaque chegada da vacina da Pfizer no Brasil e projeto
de gestão e governança do SUS: https://bit.ly/3eeI5Tx
-
ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DA SAÚDE - OPAS

OPAS/OMS, Brasil e parceiros lançam campanha para Ano Internacional dos Trabalhadores
da Saúde e Cuidadores e ressaltam necessidade de investimento: https://bit.ly/3nGnOcR
-
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS - ONU

Jovens da Maré produzem pesquisa e podcast para promover a saúde mental em tempos
de pandemia: https://bit.ly/3xRWjSn

Brasil adere ao Ano Internacional dos Trabalhadores da Saúde e Cuidadores:
https://bit.ly/3vDbSLx
-
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ

Diretora da Fiocruz Minas vai compor novo conselho da OMS: https://bit.ly/2QK0P4C

INI adapta atendimento a pacientes com tuberculose em tempos de Covid-19:
https://bit.ly/3uhUI5N

Programação de maio da VideoSaúde apresenta mulheres trabalhadoras:
https://bit.ly/3vGwoeu

Fiocruz recebe inspeção da Anvisa para produção nacional da vacina Covid-19:
https://bit.ly/2QNIe7u
-
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Deputados debatem importância do cuidador para pessoas com deficiência e idosas:
https://bit.ly/3edsL9E

Projeto prevê testes semanais para trabalhadores da saúde durante a pandemia de
Covid-19: https://bit.ly/3vCdVzp
-
SENADO FEDERAL
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CPI da Pandemia: ex-ministros da Saúde Mandetta e Teich depõem nesta terça:
https://bit.ly/3nK9MXA

Projeto dispensa licitação para compra de insumos e medicamentos para covid-19:
https://bit.ly/3eS0rsv
-
NOTÍCIAS GERAIS

Apesar de alertas contra 'kit Covid', remédios estão em falta nas farmácias de Minas:
https://bit.ly/3ugFka1

Automedicação pode causar dependência e agravar doenças já existentes:
https://bit.ly/3vBk66Y

Gilead Sciences tem indicação de medicamento que reduz riscos de infecção por HIV
aprovada no Brasil: https://bit.ly/3vE72xy

CFF articula PL que prevê piso salarial de R$ 6,5 mil para farmacêutico:
https://bit.ly/3ecbihW

Empresas foram para a China, diz farmacêutico sobre queda na produção de insumos:
https://bit.ly/3xJCDj9
-
VAGAS DE EMPREGO

Balcão do BDMG: veja vagas de emprego para Belo Horizonte e região metropolitana:
https://glo.bo/3vF4ijs

Farmacêutico: https://bit.ly/3aV45AQ

Concursos de maio 2021: Editais abrem mais de 8 mil vagas: https://bit.ly/3gZ3emz

Funtrab inicia semana com 1.048 vagas de emprego no Estado e 292 na Capital:
https://bit.ly/3vDIg0x

Emgepron reabre período de inscrições de concurso com vagas para todos os níveis:
https://bit.ly/3xCyJIW
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