
Boa tarde, Farmacêuticos!

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 quinta-feira, 07/05.
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

Rádio News Farma

Música ganha espaço na vida das pessoas durante a pandemia:
http://www.newsfarma.org.br/cff/jw.php?id=50688

Meu Brasil Sertanejo: raízes da música e como tudo começou:
http://www.newsfarma.org.br/cff/jw.php?id=50690

França se prepara para retomada do turismo no verão:
http://www.newsfarma.org.br/cff/jw.php?id=50689
-
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS

Nota conjunta dos Ministérios das Relações Exteriores, da Economia, da Saúde e da
Ciência, Tecnologia e Inovações à Imprensa: https://bit.ly/3hntQOv

Boletim de Ações Estratégicas Contra a Covid-19 - 06 de maio de 2021:
https://bit.ly/3nXzgAJ
-
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA

Transparência e integridade de dados clínicos: confira a declaração conjunta da ICMRA e
da OMS: https://bit.ly/3nXzEzb

Anvisa regulariza segundo radiofármaco mediante notificação: https://bit.ly/3bcmhWN
-
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SAÚDE - CONASS

Sesau inicia vacinação de gestantes, puérperas e transplantados com a vacina Pfizer:
https://bit.ly/2R5efbt

CBO e SBG promovem campanha de conscientização para estimular o diagnóstico e o
tratamento precoces do glaucoma: https://bit.ly/3eoOED7
-
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS
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CNS pede que Ministério da Saúde acelere a vacinação de trabalhadores da saúde:
https://bit.ly/3uvQvvp
-
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS

A OMS lista a vacina COVID-19 adicional para uso de emergência e emite recomendações
de políticas provisórias: https://bit.ly/3epPdfU

Declaração conjunta sobre transparência e integridade de dados Coalizão Internacional de
Autoridades Reguladoras de Medicamentos (ICMRA) e OMS: https://bit.ly/2PZgHQh

Primeira implantação do apoio de reabilitação de emergência da OMS:
https://bit.ly/2RB6IRG

Desenvolvimento de diretrizes atualizadas da OMS sobre o manejo da tuberculose em
crianças e adolescentes: https://bit.ly/3tocYcJ
-
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Comissão debate representatividade política das pessoas com deficiência:
https://bit.ly/3nYagcF

Médicos defendem despolitizar e dar liberdade a tratamento da Covid-19:
https://bit.ly/3epyCZQ

Subcomissão vai debater com ex-secretários a produção de fármacos e vacinas no Brasil:
https://bit.ly/3bcP7Gv

Comissão de Seguridade debate tratamento precoce contra a Covid-19; acompanhe:
https://bit.ly/3bdqpGa
-
SENADO FEDERAL

Senadores divergem de posição da Anvisa de não autorizar vacina russa Sputnik V:
https://bit.ly/3epsq3Y

Aprovado PL que prioriza registro de medicamentos com IFA produzidos no Brasil:
https://bit.ly/33mE49o
-
NOTÍCIAS GERAIS

Farmacêuticos poderão participar da campanha contra a covid-19: https://bit.ly/3xTA0LS

Diretor de Itaipu visita primeiro bloco reformado do plano de expansão do HMCC:
https://bit.ly/2PXSb1Q
-
VAGAS DE EMPREGO
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Governo abre processo seletivo com 83 vagas de emprego de ensino médio e PCD para
trabalhar em Fernando de Noronha: https://bit.ly/3f4P28P

Prefeitura assina protocolo de intenções para instalação de indústria farmacêutica em
Poços de Caldas: https://glo.bo/2QUb7iJ

Goiás tem 2,7 mil vagas de trabalho disponíveis em 19 municípios: https://bit.ly/3vVKGIh

Semana se encerra com quase 200 vagas de emprego na Agência do Trabalhador:
https://bit.ly/33tNPT6
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